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RIIKPiF.6220.5.2019/2020                                                                        Dynów, dnia 25.03.2020r. 
 

 

DECYZJA 

o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania  

przedsięwzięcia na środowisko 

 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256), art. 71 ust.1 oraz ust. 2 pkt 2, art. 75 ust.1 

pkt. 4, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku – o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. w Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), § 3 ust. 1 pkt. 

79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. w Dz. U. z 2019r., poz. 1839), 

- po rozpatrzeniu wniosku Inwestora którym jest: Gmina Dynów ul. Ks. J. Ożoga 2, 36-065 

Dynów, którą na podstawie pełnomocnictwa reprezentuje, Pan Grzegorz Matuła, 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EnEco Sp. z o.o., ul Karola Miarki 12, 44-100 Gliwice, 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia polegającego na „Budowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Bachórz 

planowanego do realizacji w obrębie działki ewid. 1714/1 w Bachórzu w gminie Dynów, po 

zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie,  Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie oraz Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, 

stwierdzam: 

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia 

polegającego na „Budowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Bachórz planowanego do 

realizacji w obrębie działki ewid. 1714/1 w Bachórzu, gmina Dynów; 

Jednocześnie zobowiązuje do spełnienia poniższych wymagań: 

1) Usuwanie roślinności i rozpoczęcie prac ziemnych związanych z budową wylotu ścieków 

oczyszczonych do rzeki San zostanie przeprowadzone poza okresem lęgowym większości 

gatunków ptaków krajobrazu rolniczego tj. poza 1 marca – 31 sierpnia.  

W przypadku zaistnienia konieczności dokonania tych prac w ww. okresie lęgowym, 

możliwe jest ich wykonanie jedynie w przypadku potwierdzenia przez ornitologa 

(obserwacje te powinny się odbyć maksymalnie do 3 dni przed terminem realizacji prac 

przygotowawczych), iż teren nie jest wykorzystywany przez ptaki jako miejsce 

gniazdowania, jak również, iż wykonanie tych prac nie będzie stanowiło zagrożenia dla 

innych gniazdujących w sąsiedztwie ptaków. W razie stwierdzenia występowania 

chronionych gatunków ptaków, wymienione prace należy wstrzymać do momentu 

opuszczenia terenu przez te gatunki lub do momentu uzyskania stosowanych zezwoleń na 

odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków ptaków. 

2) W związku z koniecznością przebudowy wylotu ścieków w lewobrzeżnej skarpie rzeki San 

w km 230+800 zostanie wykonane umocnienie tej skarpy w km 230+770 – 230+830  

z opaski w postaci narzutu z kamienia łamanego na wyścieli faszynowej na odcinku  

o długości ok. 60m, tj. 30 m w górę rzeki i 30 m w dół rzeki, licząc od wylotu. 

3) Wszelkie prace związane z przebudową ww. wylotu zostaną wykonane poza tarłem 

gatunków ryb stwierdzonych w środkowym Sanie, tj. w okresie od końca stycznia do 
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początku marca oraz od końca lipca do początku października. Ponadto czas prowadzenia 

prac w obrębie koryta rzeki będzie możliwie najkrótszy celem ograniczenia powstawania 

w wodach zawiesiny 

Uzasadnienie: 

W dniu 14 października 2019 r. do Wójta Gminy Dynów wpłynął wniosek podmiotu 

(Inwestora) którym jest: Gmina Dynów ul. Ks. J. Ożoga 2, 36-065 Dynów, którą na podstawie 

pełnomocnictwa reprezentuje, Pan Grzegorz Matuła, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EnEco 

Sp. z o.o., ul Karola Miarki 12, 44-100 Gliwice, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie 

oczyszczalni ścieków w miejscowości Bachórz planowanego do realizacji w obrębie działki 

ewid. 1714/1 w Bachórzu, gmina Dynów.  

Do wniosku dołączono dokumenty wymienione w art. 74 ust. 1 pkt. 2, 3, 3a i 6 ustawy 

z dnia 3 października 2008 roku – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. 

w Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),  

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks 

postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256) oraz art. 71, art. 72 ust.1 pkt 

1, art. 73 ust.1, art. 74 ust.1, art. 75 ust.1 pkt. 4, ustawy z dnia 3 października 2008 roku –  

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. w Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze 

zm.), Wójt Gminy Dynów zawiadomieniem znak: RIIKPiF.6220.5.2019 z dnia 24.10.2019r., 

zawiadomił strony niniejszego postepowania o wszczęciu postępowania administracyjnego 

poprzez podanie do publicznej wiadomości w BIP Urzędu Gminy Dynów oraz na tablicy 

ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy. We wskazanym w zawiadomieniu terminie 14 dni, do 

tutejszego organu nie wpłynęły żadne pisma i uwagi do przeprowadzenia postępowania. 

Organ prowadzący postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia  

3 października 2008 roku – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. w Dz. 

U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), dnia 23.10.2019r., wystąpił o opinię co do potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu 

raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie,  Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie oraz Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. 

W dniu 05.12.2019r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem 

znak:WOOŚ.4220.17.46.2019.PM.6 wezwał pełnomocnika inwestora do uzupełnienia 

materiału dowodowego. Pełnomocnik inwestora uzupełnił wymagane informacje pismem  

z dnia 15.01.2020r. 

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej w Rzeszowie pismem znak: RZ.RZŚ.436.712.46.2019.MS z dnia 

07.11.2019r. wezwał pełnomocnika inwestora do uzupełnienia materiału dowodowego. 

Pełnomocnik inwestora uzupełnił wymagane informacje pismem z dnia 11.12.2019r. 

W dniu 08.11.2019r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie opinią 

sanitarną znak: PSNZ.4540.156.2019 następnie w dniu 20.12.2019r., opinią sanitarną znak: 

PSNZ.4540.183.2019 stwierdził, że istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko  oraz określił zakres raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.  
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W dniu 30.12.2019r., do Urzędu Gminy w Dynowie wpłynęła opinia Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, 

znak: RZ.RZŚ.436.712.2019.MS, stwierdzająca, że dla przedsięwzięcia polegającego na 

„Budowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Bachórz planowanego do realizacji w obrębie 

działki ewid. 1714/1 w Bachórzu w gminie Dynów, nie istnieje konieczność przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko.  

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie w piśmie znak: 

WOOŚ.4220.17.46.2019.PM.12 z dnia 20.02.2020r., również stwierdził o braku konieczności 

przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla 

przedmiotowej inwestycji. 

Na podstawie załączonych materiałów stwierdzono, że inwestycja kwalifikuje się do 

przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  

10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), tj. „instalacje do oczyszczania ścieków inne niż wymienione  

w § 2 ust. 1 pkt 40, przewidziane do obsługi liczby mieszkańców nie mniejszej niż 400 

równoważnej liczby mieszkańców w rozumieniu art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 

r. - Prawo wodne”. Tym samym przedmiotowe przedsięwzięcie należy zakwalifikować do 

grupy mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie art. 59 ust. 1 

pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, których realizacja 

zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 tej ustawy wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. 

Wśród uwarunkowań, o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko przesądziły: 

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia planowana jest rozbiórka istniejącej 

oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa oczyszczalni ścieków 

dla Gminy Dynów w miejscowości Bachórz, na działce nr 1714/1. Zaplanowano oczyszczalnię 

ścieków typoszeregu Minidepural, bazującą na metodzie niskoobciążonego osadu czynnego  

z jednoczesną tlenową stabilizacją osadu nadmiernego, opartą na metodzie SBR (sekwencyjny 

reaktor biologiczny). Przepustowość oczyszczalni będzie wynosiła Qśrd 380,0 m3/d (RLM  

= 3355), w tym ścieki dopływające z oczyszczalni (20,0 m3/d) oraz ścieki dowożone (7,5 m3/d). 

Oczyszczone ścieki komunalne nie będą zawierać substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego. 

W ramach przedsięwzięcia wykonane zostaną m.in. następujące obiekty oczyszczalni: 

 zbiornik oczyszczalni ścieków ZB1, 

 zbiornik oczyszczalni ścieków ZB2, 

 pompownia ścieków z kratą koszową, 

 komora rozdziału ścieków, 

 budynek wielofunkcyjny, 

 budynek technologiczny, 

 wiata do składowania ustabilizowanych osadów ściekowych, 

 zbiornik ścieków dowożonych, 

 wylot ścieków oczyszczonych. 

 

Bilans zagospodarowania terenu przedstawiony w KIP wskazuje, że powierzchnię 

działki inwestycyjnej 0,53 ha w 47,5% (2520 m2) zajmie powierzchnia trwale związana  

z gruntem, zaś powierzchnia biologicznie czynna zajmie pozostałe 52,5% (2780 m2). 
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W trakcie realizacji przedsięwzięcia może wystąpić okresowe pogorszenie jakości 

powietrza w wyniku m.in.: spalania paliw w silnikach maszyn budowlanych i pojazdów 

transportujących wykorzystywane materiały oraz prowadzenia prac budowlanych. 

W celu ograniczenia tego typu oddziaływań, do prac realizacyjnych zastosowane będą maszyny 

i urządzenia w dobrym stanie technicznym, ograniczona będzie ich praca 

na biegu jałowym. Uciążliwości związane z etapem realizacji przedsięwzięcia będą miały 

charakter krótkotrwały, odwracalny i ustaną wraz z chwilą zakończenia prac budowlanych. 

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza 

będą kominy wentylacyjne wszystkich podziemnych zbiorników, w tym studzienek, oraz ruch 

pojazdów po terenie przedsięwzięcia. Zakładając prawidłową eksploatację urządzeń 

oczyszczalni oraz uwzględniając zastosowanie urządzeń antyodorowych można stwierdzić, że 

do atmosfery nie będą emitowane substancje szkodliwe (metan, siarkowodór, amoniak, odory) 

w stężeniach przekraczających wartości dopuszczalne, określone w obowiązujących 

rozporządzeniach. Na kominach wentylacyjnych wszystkich zbiorników zainstalowane będą 

filtry kominowe antyodorowe pasywne. Biorąc pod uwagę wielkość ruchu pojazdów na terenie 

przedsięwzięcia (ok. 3 pojazdy ciężarowe na dobę), emisja ze środków transportu nie wpłynie 

na pogorszenie jakości powietrza na przedmiotowym terenie.   

Najbliższe tereny chronione pod względem akustycznym w rejonie przedsięwzięcia, 

określone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. 

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112) 

to tereny zabudowy zagrodowej, dla których wartości dopuszczalne poziomu hałasu wynoszą 

w porze dnia: 55 dB i porze nocy: 45 dB i są to budynki położone w odległości  

ok. 200 m od terenu przedsięwzięcia.  

Emisja hałasu podczas prowadzenia prac budowlanych, która będzie spowodowana 

pracą maszyn budowlanych i pojazdów transportujących wykorzystywane na placu budowy 

materiały, nie może zostać wyeliminowana, będzie miała charakter krótkotrwały. Etap 

realizacji przedsięwzięcia z wykorzystaniem maszyn prowadzony będzie w porze dziennej 

(tj. w godzinach 6.00 – 22.00).  

Źródłem hałasu na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będzie ruch pojazdów  

oraz praca urządzeń oczyszczalni. Dmuchawy napowietrzające ścieki będą znajdować się 

wewnątrz budynku, pompy i mieszadła będą pracować jako zatapialne. Biorąc powyższe pod 

uwagę, przewiduje się, iż w trakcie funkcjonowania przedsięwzięcia, wartości dopuszczalne 

poziomu hałasu na najbliższych terenach chronionych pod względem akustycznym, określone 

w ww. rozporządzeniu w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, będą 

dotrzymane. 

Działania związane z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia skutkować będą 

powstawaniem odpadów. Przestrzegane będą ogólne zasady gospodarowania odpadami 

wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701  

ze zm.). Kontenery na skratki i piasek z piaskowników będą szczelne i będą posiadać szczelne 

zamknięcie. Osady ściekowe będą higienizowane i magazynowane pod wiatą. Wszystkie 

odpady będą magazynowane w sposób selektywny, a następnie będą przekazane uprawnionym 

podmiotom prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania odpadami. 

             Na terenie projektowanej oczyszczalni ścieków podłoże gruntowe budują osady 

akumulacji morskiej, reprezentowane przez łupki i piaskowce, i ich zwietrzeliny przykryte 

czwartorzędowymi osadami pochodzenia rzecznego, należące do terasu rzeki San – głownie 

grunty sypkie (piaski różnoziarniste, pospółki i żwiry) oraz mady rzeczne (gliny pylaste, gliny 

pylaste zwięzłe, pyły, piaski gliniaste). Zasadniczy poziom wodonośny jest związany z serią 

gruntów piaszczysto-żwirowych, charakteryzuje się zwierciadłem stabilizującym się na 

głębokości 2,5 - 3,0 m p.p.t. w stropie gruntów piaszczysto-żwirowych oraz posiada połączenie 
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hydrauliczne z wodami rzeki San. Wahania poziomu zwierciadła wodonośnego są ściśle 

uzależnione od poziomu wody w rzece. Drugim typem wód gruntowych występującym na 

analizowanym terenie są wody gruntowe sączeniowe, z infiltracji wód opadowych. 

              Na lewym brzegu rzeki San w km ok. 230+800 zostanie wykonany betonowy, 

prefabrykowany wylot kolektora kanalizacyjnego, składający się z płyty fundamentowej ze 

ścianą tylną oraz ścianami bocznymi. Zostanie wykonane umocnienie na długości ok. 60 m,  

w postaci opaski z narzutu kamiennego, ułożonego na kiszce faszynowej i wyściółki  

z faszyny luzem, z humusowaniem i obsiewem wierzchniej warstwy. Nie planuje się 

umacniania dna rzeki San. Wszystkie obiekty i instalacje w ciągu oczyszczania ścieków zostaną 

wykonane jako szczelne.  

Podczas fazy eksploatacji woda na potrzeby technologiczne oraz socjalne będzie 

dostarczana z sieci wodociągowej. Ścieki powstałe w oczyszczalni ścieków (ścieki bytowe, 

ścieki ze zmywania powierzchni hal, z płukania stacji odwadniania osadów nadmiernych, 

zestawu do mechanicznego oczyszczania ścieków oraz stacji zlewczej) będą odprowadzane do 

głównego ciągu oczyszczania ścieków. Wody opadowe lub roztopowe z terenu oczyszczalni 

będą odprowadzane na tereny zielone. Wody opadowe lub roztopowe z miejsc narażonych na 

zanieczyszczenie, tj. miejsca postojowego przy stacji zlewczej oraz sitopiaskownika, będą 

ujmowane i odprowadzane do kanalizacji sanitarnej. Wiata magazynowania osadów wraz ze 

stanowiskiem przyczep będą wyposażone w odwodnienie liniowe z włączeniem do kanalizacji 

sanitarnej.  

Podczas fazy realizacji woda będzie pobierana z sieci wodociągowej na cele socjalno-

bytowe, do płukania rurociągów oraz prób szczelności. Przewidywane zużycie wyniesie ok. 

1 200 m3. Powstające ścieki bytowe będą gromadzone w szczelnym zbiorniku przenośnej 

toalety i okresowo wywożone przez uprawiony podmiot do oczyszczalni ścieków. Przewiduje 

się odwadnianie wykopów z użyciem igłofiltrów. Woda z odwodnienia będzie rozprowadzania 

po terenie inwestycji. Odcinki kanalizacji sanitarnej przeznaczone do rozbiórki, tj. na terenie 

oczyszczalni oraz od studzienki S1 do przebudowywanego wylotu, zostaną wcześniej 

oczyszczone.Wykonanie nowego odcinka kanalizacji sanitarnej do wylotu, będzie związane  

z ingerencją w koryta rowów melioracyjnych, które po zakończeniu prac zostaną odtworzone.  

Prace budowlane wykonywane będą wyłącznie sprawnym technicznie sprzętem. Na 

placu budowy, miejsce postoju i konserwacji sprzętu budowlanego wyznaczone zostanie na 

terenie utwardzonym, zaopatrzonym w sorbenty. 

Teren oczyszczalni jest położony w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków 

Pogórze Przemyskie PLB180001, wpisującego się w skład sieci obszarów Natura 2000. 

Ponadto rzeka San, będąca odbiornikiem oczyszczonych ścieków, na przedmiotowym terenie 

stanowi specjalny obszar ochrony siedlisk Rzeka San PLH180007. Ww. inwestycja częściowo 

znajduje się w obrębie korytarza ekologicznego GKPd-2B Dolina Sanu, wyznaczonego  

w Projekcie korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce 

(Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R. W., Niedziałkowski 

K., Jędrzejewska B., Wójcik J. M., Zalewska H., Pilot M., Górny M., Kurek R.T., Ślusarczyk 

R. - Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża 2011).  

Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków. 

Wycinka drzew i krzewów zostanie przeprowadzona w rejonie przebudowywanego wylotu 

kolektora oczadzonych ścieków. Umocnienie brzegu rzeki San w sąsiedztwie wylotu zostanie 

przeprowadzone w ww. zakresie, bez umacniania dna rzeki. 

Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i zakres planowanego przedsięwzięcia, stwierdza się, 

że planowane przedsięwzięcie nie będzie się wiązać ze znaczącym oddziaływaniem 

na elementy przyrodnicze środowiska, w tym na przedmioty ochrony ww. obszaru Natura 2000, 
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jego integralność oraz spójność sieci Natura 2000. Przedsięwzięcie, nie wymaga zatem 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym oceny 

oddziaływania, o której mowa w art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. 

w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. 

W trakcie realizacji wystąpi nieznaczna emisja gazów cieplarnianych wynikająca  

z eksploatacji maszyn budowlanych, emisja ta będzie krótkotrwała i okresowa. Zbiorniki 

oczyszczalni będą szczelne. Reasumując, planowane punktowe przedsięwzięcie nie wpłynie na 

klimat. 

Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków, nie 

będzie miało zatem znaczenia dla otaczającego krajobrazu. 

Z uwagi na odległość od najbliższej granicy państwa i lokalny zasięg oddziaływań 

wskutek wprowadzanych do środowiska substancji i energii, nie wystąpi także oddziaływanie 

o charakterze transgranicznym w żadnym komponencie środowiska.  

Jednocześnie informuję, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala 

na przeprowadzenie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych – decyzje te 

wydawane są w odrębnych postępowaniach i mają inny charakter, dlatego też  

w przypadku gdy realizacja planowanego przedsięwzięcia wiązała się będzie z łamaniem 

zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną 

gatunkową, konieczne będzie uzyskanie stosownych zezwoleń, o których mowa  

w art. 56 ustawy o ochronie przyrody. 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie 

Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911 ze 

zm.), teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie jednolitej części wód 

powierzchniowych (JCWP) „San od Tyrawki do Olszanki" o kodzie PLRW20001522379, typ 

15 (średnia rzeka wyżynna - wschodnia), stanowiącej naturalną część wód, monitorowaną,  

w dobrym stanie i niezagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest 

dobry stan ekologiczny, zapewnienie możliwości migracji organizmów wodnych na odcinku 

cieku istotnego - San od Olszanki do Tyrawki oraz dobry stan chemiczny, bez derogacji. 

Zlewnia ww. JCWP została zaliczona do obszarów chronionych przeznaczonych do ochrony 

przedmiotów ochrony zależnych od wód, tj. Park Krajobrazowy Gór Słonnych PK87, OSO 

Pogórze Przemyskie PLB180001, OSO Góry Słonne PLB180003, OZW Rzeka San 

PLH180007, OZW Ostoja Przemyska PLH180012, OZW Ostoja Góry Słonne PLH180013. 

Przedsięwzięcie w całości znajduje się na terenie obszaru chronionego OSO Pogórze 

Przemyskie PLB180001, dla którego celem środowiskowym jest utrzymanie lub odtworzenie 

właściwego stanu ochrony gatunków ptaków stanowiących przedmioty ochrony w tym 

obszarze, w tym m.in. dla orlika grubodziobego wymagane jest zachowanie rozległych 

kompleksów podmokłych, ekstensywnie użytkowanych łąk i sąsiadujących z nimi lasów  

i zadrzewień liściastych, optymalnie łęgowych i bagiennych, dla bociana białego wymagane 

jest zachowanie biotopów żerowiskowych, w tym wilgotnych i podmokłych łąk i pastwisk,  

a pośrednio dla zachowania bazy żerowej wymagane jest zachowanie uwilgotnienia terenu  

i obfitości zabagnień oraz oczek wodnych w krajobrazie; zaś dla derkacza wymagane jest 

zachowanie uwilgotnienia i wykluczenie odwadniania wilgotnych i podmokłych łąk. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane na dotychczasowo ogrodzonym  

i przekształconym terenie istniejącej oczyszczalni ścieków, co nie spowoduje zajmowania 

nowych terenów dotychczas będących siedliskami i miejscami żerowania ww. gatunków 

awifauny. 

Ścieki po oczyszczeniu w przedmiotowej oczyszczalni będą odprowadzane 

planowanym do przebudowy wylotem do rzeki San, stanowiącej ciek istotny w JCWP „San od 
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Tyrawki do Olszanki" oraz objętej granicami obszaru chronionego „Rzeka San", dla którego 

obowiązuje cel środowiskowy, którym jest m.in. osiągniecie lub utrzymanie właściwego stanu 

ochrony głowacza białopłetwego poprzez zachowanie mozaiki mikrosiedlisk dna zawierającą 

kryjówki dla osobników, a w przypadku skójki gruboskorupowej poprzez zawartość azotanów 

w wodach Sanu mniejszą bądź równą 2mg/l N03-N. 

Z przedstawionych w uzupełnieniu KIP obliczeń wynika, że stężenia zanieczyszczeń  

w mieszaninie ścieków oczyszczonych w przedmiotowej oczyszczalni i rzeki San dla 

przepływu QgW9o% wynoszącym 13,80 m3/s wyniosą: BZT5 - 1,51 mg 02/l, ChZTMn - 3,24 

mg O2/I, zawiesiny ogólnej - 12,71 mg/l, azotu ogólnego 0,75 mg/l i fosforu ogólnego 0,04 

mg/l. W zestawieniu z wartościami granicznymi dla klas jakości wód powierzchniowych 

wskaźników jakości wód powierzchniowych odnoszących się do JCWP, o których mowa  

w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 

2019r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu 

chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych,  

a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 

2149), ładunek w ww. ściekach nie spowoduje pogorszenia elementów stanu 

fizykochemicznego i biologicznego w żadnej JCWP w stopniu pogarszającym klasyfikację 

JCWP (do obliczeń dla JCWP „San od Olszanki do Tyrawki" przyjęto I klasę jakości wód na 

podstawie zweryfikowanych wyników państwowego monitoringu środowiskowego z lat 2016-

2018). Spełniony zostanie zatem wymóg, o którym mowa w § 6 ust. 2 oraz § 16 ust. 1 

rozporządzenia Nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie 

z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie warunków korzystania z wód regiony wodnego Górnej 

Wisły (Dz. U. z 2014r., poz. 269). 

Ponadto zawartość azotu azotanowego w mieszaninie ścieków oczyszczonych i rzece 

San dla przepływu Qgw9o% wyniesie 0,333 mg/l, zaś dla przepływu średniego rocznego - 

0,331 mg/l, co spełni wymóg zawartości azotanów = 2,0 mg/l, o którym mowa w ww. celu 

środowiskowym wyznaczonym względem skójki gruboskorupowej dla obszaru chronionego 

Rzeka San. 

Istniejący wylot ścieków w lewobrzeżnej skarpie rzeki San w km 230+800 ze względu 

na zły stan techniczny wymaga przebudowy. W związku z tym zostanie wykonane umocnienie 

ww. skarpy w km 230+770 - 230+830 z opaski w postaci narzutu z kamienia łamanego na 

wyścieli faszynowej. Długość opaski wyniesie ok. 60 m, tj. 30 m w górę rzeki i 30 m w dół, 

licząc od wylotu. Wszelkie prace związane z budową wylotu zostaną wykonane poza tarłem 

gatunków ryb stwierdzonych w środkowym Sanie, tj. w okresie od końca stycznia do początku 

marca oraz od końca lipca do początku października. Ponadto czas prowadzenia prac w obrębie 

koryta rzeki będzie możliwie najkrótszy celem ograniczenia powstawania w wodach zawiesiny. 

W związku z powyższym cel środowiskowy wyznaczony dla obszaru chronionego Rzeka San 

względem gatunków ryb, w tym ww. głowacza białopłetwego, nie zostanie zagrożony 

ryzykiem nieosiągnięcia. 

Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie jednolitej części wód podziemnych 

(JCWPd) o kodzie PLGW2000154, będącej monitorowaną częścią wód, w dobrym stanie 

ilościowym i chemicznym oraz niezagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, 

którym jest zachowanie dobrego stanu ilościowego i chemicznego, bez derogacji. Omawiana 

JCWPd została zaliczona do obszarów chronionych przeznaczonych do poboru wody na 

potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. 

Ponadto teren objęty inwestycją znajduje się w granicach Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych nr 430 „Dolina rzeki San" oraz poza terenami narażonymi na niebezpieczeństwo 

wystąpienia powodzi, a także poza ujęciami wód i wyznaczonymi dla nich strefami 

ochronnymi. 
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W wyniku badań geotechnicznych stwierdzono występowanie ciągłej warstwy 

wodonośnej na poziomie 2,5 - 3 m p.p.t. Inwestor przewiduje wykorzystanie igłofiltrów w celu 

odwodnienia wykopów. Zapotrzebowanie na wodę na etapie realizacji przedsięwzięcia będzie 

przeznaczone na cele socjalno-bytowe oraz próby szczelności i zostanie zapewnione  

z istniejącego przyłącza wodociągowego, zaś na etapie eksploatacji przedsięwzięcia 

oczyszczalnia ścieków będzie zaopatrywana z projektowanego przyłącza wodociągowego, 

które będzie zasilane z tej samej sieci. Powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki 

socjalno-bytowe będą gromadzone w szczelnym zbiorniku toalety przenośnej, którego 

zawartość będzie okresowo wywożona przez podmiot posiadający stosowne uprawnienia. 

Wody opadowo roztopowe powstające zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji 

przedsięwzięcia będą rozprowadzane na powierzchni działki inwestycyjnej. Inwestor nie 

przewiduje stosowania separatora zanieczyszczeń ropopochodnych w celu podczyszczenia wód 

opadowo-roztopowych. 

Ścieki dopływające do oczyszczalni będą spływać grawitacyjnie najpierw do pompowni 

ścieków. Dodatkowo do pompowni kierowane będą ścieki powstałe na oczyszczalni ścieków 

(ścieki bytowe, ścieki ze zmywania powierzchni hal, z płukania stacji odwadniania osadów 

nadmiernych, zestawu do mechanicznego oczyszczania ścieków oraz stacji zlewczej), a także 

ścieki dowożone oddawane do stacji zlewczej znajdującej się w budynku technologicznym. 

Planowana instalacja jest projektowana jako hermetyczna i zostanie wyposażona w monitoring 

zapewniający wykrywanie awarii oraz rezerwowe urządzenia, które przejmą na siebie część 

zadań w trakcie usuwania usterki. Ponadto planowany do przebudowy wylot ścieków 

oczyszczonych do rzeki San zostanie wyposażony w klapę zwrotną zabezpieczającą przed 

zalaniem podczas wystąpienia wysokiego stanu wód. Sprzęt dopuszczony do prac 

inwestycyjnych będzie sprawny technicznie. 

Zgodnie z informacjami zawartymi w KIP, stężenia zanieczyszczeń w ściekach 

oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika, tj. rzeki San będą spełniały wymagania 

rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r.  

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu 

wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. poz. 1311),  

w zakresie najwyższych dopuszczalnych wartości substancji zanieczyszczających albo 

minimalnego procenta redukcji substancji zanieczyszczających dla ścieków z oczyszczalni 

ścieków bytowych i ścieków komunalnych wprowadzanych do wód lub do ziemi zawartych  

w załączniku nr 2 ww. rozporządzenia. Wskazano również, że ścieki komunalne przyjmowane 

na projektowaną oczyszczalnię ścieków nie będą zawierały substancji szczególnie szkodliwych 

dla środowiska wodnego wymienionych w Załączniku nr 1 ww. rozporządzenia. Ponadto będą 

wykonywane analizy oczyszczalnych ścieków, a także będzie prowadzona ewidencja ich ilości 

dzięki wykorzystaniu ultradźwiękowego przepływomierza. 

Mając na uwadze rodzaj i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia oraz jego lokalizację 

i zasięg oddziaływania, a także wymienione wyżej działania minimalizujące wpływ tego 

zadania inwestycyjnego na środowisko uznano, że zamierzenie nie spowoduje znacząco 

negatywnych oddziaływań na środowisko gruntowo-wodne. Jednocześnie, przedsięwzięcie nie 

będzie wpływać negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, wyznaczonych 

dla jednolitych części wód oraz dla obszarów chronionych, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit.c 

Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. 

ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.  

Stosownie do art. 9, art. 10 § 1 oraz art. 49 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm. – cyt. dalej jako 

„k.p.a.”) Organ gminy wyznaczył zawiadomieniem znak: RIIKPiF.6220.5.2019 z dnia 

26.02.2020r. zainteresowanym Stronom termin przed wydaniem niniejszej decyzji do 
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zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją oraz składania uwag i wniosków. Od podania 

informacji o prowadzonym postępowaniu do czasu wydania niniejszej decyzji – nie wpłynęły 

w tej sprawie żadne uwagi i wnioski do organu Gminy Dynów. 

Wójt Gminy Dynów analizując łącznie informacje zawarte w karcie informacyjnej 

przedsięwzięcia oraz biorąc pod uwagę stanowiska organów uzgadniających uznał, że cechy 

charakterystyczne przedsięwzięcia nie rodzą obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko.  

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie stwierdzająca, 

że istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, nie jest wiążącą dla 

organu rozstrzygającego o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego 

na środowisko. Organ prowadzący postępowanie jest zobligowany wystąpić o uzyskanie tych 

opinii, nie jest  jednak nimi związany.  

Organ może je zatem uwzględnić lub też orzec w tym zakresie odmiennie niż opiniujące 

organy (tak: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w wyroku z 20 stycznia 2011 roku, 

sygn. akt: II SA/Lu 698/10). Co więcej, w przypadku rozbieżnego stanowiska organów 

wydających opinię organ prowadzący postępowanie może przychylić się do stanowiska 

jednego z nich (tak: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z 27 lutego 2013 

roku, sygn. akt: II SA/Gl 1167/12). 

Należy podkreślić, że w odniesieniu do zakresu wskazanego w omawianej opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie jako wymagającego 

dokonania oceny oddziaływania na środowisko, wydaje się on być w sposób mechaniczny 

umieszczony w opinii. Powyższy wniosek nasuwa się po dokonaniu analizy karty 

informacyjnej, z której wynika, iż wszystkie wskazane w opinii okoliczności zostały w niej 

ujęte i rozważone.  

Organ dokonał obiektywnej, wyważonej, opartej na niekwestionowanym stanie 

faktycznym oceny KIP jako dowodu zasadniczego, jak też ocenił inwestycję w kontekście 

wszystkich uwarunkowań wymienionych w art. 63 ust. 1 ustawy środowiskowej. Wynika to 

wprost z art. 6 k.p.a., zgodnie z którym organy administracji działają na podstawie przepisów 

prawa, zatem są zobowiązane orzekać uwzględniając obowiązujący stan prawny. 

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę fakt, iż budowa oczyszczalni ścieków  po 

zakończeniu niezbędnego etapu robót nie zmieni sposobu użytkowania terenu, organ gminy 

postanowił jak w sentencji niniejszej decyzji. 

Pouczenie: 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Rzeszowie w terminie 14-tu dni od dnia otrzymania, składane za 

pośrednictwem organu który je wydał, czyli Wójta Gminy Dynów. Przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie 

wstrzymuje jej wykonanie. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do 

wniesienie odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem 

doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do 

wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna. 

Prawomocność decyzji musi zostać potwierdzona przez organ wydający decyzję, 

poprzez zamieszczenie w niej klauzuli stwierdzającej ostateczność. 
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Niniejszą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku  

o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 

r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) 

 

 

W załączeniu: 

- załącznik nr 1- Charakterystyka przedsięwzięcia. 

 

Otrzymują: 

1. Wnioskodawca. 

2. Wykaz osób wg odrębnego wykazu poprzez obwieszczenie 

3. A/a. 

Do wiadomości: 

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie. 

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie. 

3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w 

Rzeszowie. 

 

  

Wójt Gminy Dynów 

(-) 

Wojciech Piech 
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                                                                                                                      Dynów, dnia 25.03.2020 r. 

 

Załącznik nr 1 

Do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia znak: 

RIIKPiF.6220.5.2019/2020 

 

Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie oczyszczalni ścieków  

w miejscowości Bachórz, gmina Dynów planowanego do realizacji w obrębie działki ewid. 

1714/1 w Bachórzu. 

Inwestor: Gmina Dynów ul. Ks. J. Ożoga 2, 36-065 Dynów. 

1. Nazwa oraz usytuowanie inwestycji. 

a) Nazwa inwestycji:,, Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bachórz” 

b) Projektowana oczyszczalnia ścieków zlokalizowana będzie na terenie istniejącej 

oczyszczalni ścieków – na działce nr 1714/1 w obrębie Bachórz, gm. Dynów. 

 

2. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia. 

W ramach projektowanej inwestycji planowana jest rozbiórka istniejącej oczyszczalni 

ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy 

Dynów w miejscowości Bachórz, na działce nr 1714/1. Zaplanowano oczyszczalnię ścieków 

typoszeregu Minidepural, bazującą na metodzie niskoobciążonego osadu czynnego  

z jednoczesną tlenową stabilizacją osadu nadmiernego, opartą na metodzie SBR (sekwencyjny 

reaktor biologiczny). Przepustowość oczyszczalni będzie wynosiła Qśrd 380,0 m3/d (RLM = 

3355), w tym ścieki dopływające z oczyszczalni (20,0 m3/d) oraz ścieki dowożone (7,5 m3/d). 

Oczyszczone ścieki komunalne nie będą zawierać substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego. 

W ramach przedsięwzięcia wykonane zostaną m.in. następujące obiekty oczyszczalni: 

 zbiornik oczyszczalni ścieków ZB1, 

 zbiornik oczyszczalni ścieków ZB2, 

 pompownia ścieków z kratą koszową, 

 komora rozdziału ścieków, 

 budynek wielofunkcyjny, 

 budynek technologiczny, 

 wiata do składowania ustabilizowanych osadów ściekowych, 

 zbiornik ścieków dowożonych, 

 wylot ścieków oczyszczonych. 

 

Teren oczyszczalni jest położony w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Pogórze 

Przemyskie PLB180001, wpisującego się w skład sieci obszarów Natura 2000. Ponadto rzeka 

San, będąca odbiornikiem oczyszczonych ścieków, na przedmiotowym terenie stanowi 

specjalny obszar ochrony siedlisk Rzeka San PLH180007.  

Zebrane informacje pozwalają uznać wnioskowaną inwestycję za przedsięwzięcie  

mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu  

o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane, zgodnie z Rozporządzeniem Rady 
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Ministrów z dnia 10 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839),  w sprawie określenia 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 

uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu  

o oddziaływaniu na środowisko zgodnie z:  

§ 3 ust. 1 pkt 79 tj. „instalacje do oczyszczania ścieków inne niż wymienione  

w § 2 ust. 1 pkt 40, przewidziane do obsługi liczby mieszkańców nie mniejszej niż 400 

równoważnej liczby mieszkańców w rozumieniu art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 

r. - Prawo wodne”.  

Mając na uwadze rodzaj i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia oraz jego lokalizację i zasięg 

oddziaływania uznano, że zamierzenie nie spowoduje znacząco negatywnych oddziaływań na 

środowisko. 

3. Rozwiązania chroniące środowisko. 

Niniejsze przedsięwzięcie zmierza do wybudowania nowoczesnej biologicznej 

oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Bachórz.  

Rozwiązania chroniące środowisko na etapie eksploatacji: 

- Technologia oczyszczania będzie bazować na procesach tlenowych, powodujących 

mineralizację zanieczyszczeń zawartych w ściekach. Wstępna przeróbka osadów będzie oparta 

na tlenowej stabilizacji.  

- Wszystkie procesy oczyszczania ścieków będą prowadzone w zamkniętych zbiornikach, 

co pozwoli na hermetyzację procesu i zminimalizowanie emisji do środowiska.. Na kominach 

wentylacyjnych wszystkich zbiorników i studni zainstalowane będą pasywne filtry kominowe 

antyodorowe. Wszystkie połączenia międzyobiektowe będą szczelne.  

- Aby przeciwdziałać nadmiernej emisji hałasu zaprojektowano dmuchawy w obudowie 

dźwiękochłonnej usytuowane w budynku technologicznym. 

- Praca oczyszczalni będzie codziennie monitorowana, wszelkie nieprawidłowości mogące 

wpłynąć na pogorszenie jakości oczyszczonych ścieków będą na bieżąco analizowane  

i likwidowane przez wykwalifikowaną obsługę. W razie ewentualnej awarii która mogłaby 

doprowadzić do zakłócenia procesu oczyszczania ścieków proces zostanie zatrzymany, a ścieki 

zostaną wypompowane ze zbiorników i odwiezione za pomocą wozów asenizacyjnych. 

- Wokół ogrodzenia oczyszczalni zaprojektowano pas zieleni izolacyjnej, składający się  

z zieleni urządzonej niskiej i średniej. Planuje się dokonać nasadzeń krzewów zimozielonych, 

tj. żywotników zachodnich  (Thuja occidentalis), odmiany Smaragd i Brabant, w ilości ok. 490 

krzewów. Przy zachowaniu i przestrzeganiu odpowiednich, standardowych działań 

wykonawczych  i utrzymujących powstałe w wyniku obiekty, na etapie eksploatacji nie ma 

potrzeby podejmowania dodatkowych działań minimalizujących negatywny wpływ na 

środowisko. 

 

4. Rodzaj oraz przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji  

i energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko. 

 

Oddziaływanie planowanej inwestycji na etapie realizacji 

Na etapie realizacji inwestycji wystąpią następujące emisje substancji do środowiska: 

- hałasu komunikacyjnego oraz emisji hałasu z pracy zastosowanych maszyn i urządzeń, 

- odpadów innych niż niebezpieczne, 

- pyłów i gazów do atmosfery ze spalania paliw w poruszających się pojazdach oraz 

podczas pracy maszyn i urządzeń, 

- ścieków bytowych, wody z odwadniania wykopów oraz wód deszczowych podczas 

deszczu nawalnego. 

Przewidywany czas realizacji inwestycji: 3 miesiące. 
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Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanej energii akustycznej do środowiska. 

Głównymi źródłami hałasu na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia będzie hałas 

pochodzący od pojazdów oraz emisja hałasu z maszyn i urządzeń. 

Oddziaływanie związane z emisją hałasu do środowiska będzie krótkotrwałe, nie 

spowoduje trwałych zmian w środowisku. Ze względu na wielkość oraz charakter prac nie ma 

możliwości jego wyeliminowania. Przewidziano następujące działania mające na celu 

ograniczenie oddziaływania hałasu w trakcie budowy przedsięwzięcia: 

- zaplanowanie i wykonywanie zgodnie z harmonogramem wszelkich prac związanych z 

użyciem ciężkiego sprzętu, z uwzględnieniem maksymalnego ograniczenia czasu 

budowy poszczególnych etapów, 

- stosowanie wyłącznie sprzętu, maszyn i pojazdów w dobrym stanie technicznym, zgodnie 

z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 

r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w 

zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Nr 263 poz. 2202) z późniejszymi zmianami; 

- wykonywanie prac związanych z użyciem sprzętu, maszyn i pojazdów emitujących hałas 

w porze dnia. 

 

 Rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami. 

Na etapie realizacji planowanej inwestycji będą powstawały odpady związanie z budową, 

w głównej mierze związane z pracami ziemnymi, budowlanymi, rozbiórkowymi oraz 

opakowaniami materiałów budowlanych.  

Miejsce magazynowania odpadów – wyznaczone w trakcie budowy na terenie działki 

1714/1.  Po wykonaniu prac teren zostanie uporządkowany. Zgodnie z art. 3 ust.1 pkt. 32 

ustawy o odpadach, jeśli prace będą wykonywane przez firmę usługową, wytwórcą odpadów, 

które powstaną w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów 

[…] będzie firma budowlana wykonująca te usługi, w związku z czym wnioskodawca nie 

będzie wytwórcą odpadów powstających na tym etapie inwestycji. 

 

Emisja gazów i pyłów. 

Oddziaływanie na jakość powietrza w trakcie realizacji planowanej inwestycji będzie 

miało charakter okresowy, nieciągły, zmienny i w dużej mierze zależy od czasu, w jakim będzie 

trwała budowa. Prace ziemne tj. zdjęcie gruntów organicznych, wykopy, nawiezienie kruszyw 

i ich składowanie, zasypywanie piaskiem, transport materiałów na nasypy i wykopy będą 

powodować emisję pyłów. Największą uciążliwością będzie wzrost zapylenia o lokalnym 

zasięgu. Pylenie będzie występować na terenie budowy oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie i 

zaniknie po zakończeniu budowy. Uciążliwości związane z tym zjawiskiem będą ograniczane 

poprzez stosowanie następujących rozwiązań organizacyjnych: 

- ograniczenie prędkości pojazdów na terenie budowy; 

- stosowanie zraszanie potencjalnych miejsc pylenia w dni słoneczne i wietrzne; 

- unikanie rozsypywania się materiałów pylistych na terenie budowy i drogach dojazdowych; 

- regularne czyszczenie nawierzchni drogi przy wyjeździe z budowy. 

 

Emisja gazów związana z pracą maszyn budowlanych i transportowych. 

Oddziaływania z terenu budowy głównie ze względu na ograniczoną w czasie emisję do 

atmosfery oraz jej niezorganizowany charakter nie będą miały istotnego wypływu na stan 

czystości atmosfery. Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne będzie krótkotrwałe, lokalne 

i nieznaczące dla istniejącej zabudowy mieszkalnej ze względu na jej oddalenie od terenu 

budowy. Wszystkie prace będą ograniczone do pory dziennej. 

W trakcie realizacji inwestycji nie jest wymagany monitoring emisji zanieczyszczeń do 

powietrza. 
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Ilość ścieków, wody z odwadniania wykopów oraz wód opadowych. 

Źródłem ścieków będzie baza budowy, ilość powstawianych ścieków szacunkowo 0,1 – 0,2 

m3/d. Ścieki będą gromadzone w szczelnym zbiorniku toalety przenośnej i okresowo 

wywożone przez uprawiony podmiot do oczyszczalni ścieków. 

 

Wody opadowe. 

Wody opadowe będą rozprowadzane na powierzchni terenu. Szacunkową ilość wód 

opadowych obliczono z założeniem, że teren budowy będzie zabudowany w 5% powierzchni 

terenu działki (szatnie, magazyny materiałów budowlanych). Całkowita powierzchnia działki 

wynosi 5 300 m2. 

 

Woda z odwadniania wykopów. 

Projektowana technologia zgodnie z wytycznymi zawartymi w opinii geotechnicznej 

zakłada odwadnianie wykopów z użyciem igłofiltrów. 

Szacunkowa ilość wody z odwadniania wykopów będzie wynosić ok. 2 000 m3. Woda 

będzie rozprowadzania po terenie inwestycji. 

 

Oddziaływanie inwestycji na etapie eksploatacji 

Emisja hałasu. 

Dopuszczalne poziomy hałasu dla terenów o określonym charakterze zagospodarowania 

reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. poz. 1109). Rozporządzenie dotyczy 

wartości równoważnego poziomu hałasu w środowisku, występującego dla przedziału czasu 

odniesienia równego 8-miu najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie 

następującym (tzn. pomiędzy godziną 6:00 i 22:00) i w przedziale czasu odniesienia równym 

jednej najmniej korzystnej godzinie nocy (tj. pomiędzy godziną 22:00 i 6:00). Poziom hałasu 

przenikającego na tereny chronione w żadnym miejscu takiego terenu nie powinien przekraczać 

wartości dopuszczalne, określonej w rozporządzeniu. 

Zgodnie z w/w Rozporządzeniem przyjęto dopuszczalne poziomy hałasu wyrażone 

równoważnym poziomem dźwięku A dla terenów chronionych: 

- 55 dB dla pory dnia, 

- 45 dB dla pory nocy. 

Hałas, który będzie emitowany w związku z działalnością planowanego przedsięwzięcia nie 

będzie miał istotnego wpływu na kształtowanie klimatu akustycznego na najbliższych terenach 

podlegających ochronie akustycznej i nie będzie przekraczał wartości dopuszczalnych na tych 

terenach. 

 

Rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami. 

Kontenery na skratki i piasek będą szczelne (nie ma możliwości nastąpienia wycieku) i będą 

posiadać szczelne zamknięcia. Odwodnione osady ściekowe będą magazynowane w 

kontenerze lub bezpośrednio na przyczepę samochodu ciężarowego. Osady będą 

higienizowane wapnem. Skratki, piasek oraz osady ściekowe będą odwożone na składowisko 

odpadów komunalnych. Czas magazynowania poszczególnych odpadów nie będzie przekraczał 

terminu określonego w  art. 25 ust. 4 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 

2018 poz.992). 

 

Emisja gazów i zapachów. 

Zakładając prawidłową eksploatację urządzeń oczyszczalni oraz uwzględniając 

zastosowanie urządzeń antyodorowych można stwierdzić, że do atmosfery nie będą emitowane 

substancje szkodliwe (metan, siarkowodór, amoniak, odory) w stężeniach przekraczających 

wartości dopuszczalne, określone w obowiązujących rozporządzeniach.  
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Emisja zanieczyszczeń z pojazdów poruszających się po terenie projektowanej 

oczyszczalni ścieków będzie niewielka, jak również ilość i częstotliwość przejazdów na 

tydzień. W związku z tym można stwierdzić, że emisja zanieczyszczeń nie będzie miała 

istotnego wpływu na otoczenie planowanego przedsięwzięcia. 

Projektowana oczyszczalnia ścieków podczas prawidłowej eksploatacji nie będzie 

powodować uciążliwości zapachowej dla najbliższych zabudowań mieszkalnych. 

 

5. Ilość i jakość ścieków odprowadzanych do odbiornika - rzeki San. 

Stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika,  

tj. rzeki San będą mieścić się w granicach dopuszczalnych wartości określonych  

w Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  z dnia. 12  lipca 2019 

r., w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska oraz warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód 

odpadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych (Dz. U. poz. 1311). 

 

6. Wody opadowe odprowadzane z powierzchni planowanej inwestycji 

Wody opadowe będą odprowadzane na teren biologicznie czynny należący do Inwestora. 

Ze względu na znikomy ruch pojazdów na terenie oczyszczalni ścieków wody opadowe nie 

będą zawierały substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin 

ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych. Zdecydowano, że nie ma 

konieczności stosowania separatora zanieczyszczeń ropopochodnych. 

 

7. Monitoring oczyszczonych ścieków 

Projektowana oczyszczalnia nie będzie powodować zanieczyszczenia gleby ani warstw 

wodonośnych znajdujących się w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.  

Wykazano, że planowane przedsięwzięcie nie będzie mieć negatywnego wpływu na wody 

powierzchniowe, a w szczególności na odbiornik – rzekę San, w związku z tym zostaną 

dotrzymane cele środowiskowe. 

 

8. Możliwe transgranicze oddziaływanie na środowisko. 

Projektowana oczyszczalnia nie będzie wywierała transgranicznego wpływu na 

środowisko. 

 

9. Informacja o obszarach podlegających ochronie znajdujących się w zasięgu 

znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia 

Planowane przedsięwzięcie nie będzie mieć wpływu na formy ochrony przyrody 

podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.), pomniki przyrody, korytarze ekologiczne oraz ujęcia wód 

podziemnych. 

 

10. Właściwości hydrogeologiczne w rejonie planowanego przedsięwzięcia. 

(hydromorfologiczne, fizykochemiczne, biologiczne i chemiczne wód.) 

 Jednolite części wód powierzchniowych. 

Jednolite części wód powierzchniowych, których dotyczy planowane przedsięwzięcie to 

„San od Tyrawki do Olszanki”, o kodzie PLRW20001522379. Wskazana JCWP jest naturalną 

częścią wód, w PGW jej stan oceniono jako dobry. Jest ona wskazana jako niezagrożona 

ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.  

Planowane przedsięwzięcie nie będzie mieć negatywnego wpływu na rzekę San   

       z następujących względów: 

   -  oczyszczone ścieki będą spełniały parametry określone w Rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia. 12 lipca 2019 r., w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska oraz warunków, jakie należy 
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spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu 

wód odpadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych (Dz. U. poz. 1311); 

- oczyszczone ścieki będą spełniały parametry określone w Rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie 

klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz 

sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także 

środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 

2149) 

- oczyszczone ścieki będą dotrzymywać warunki Rozporządzenia Ministra 

Środowiska 1 z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony 

siedlisk Rzeka San (PLH180007). 

 

11. Jednolite części wód podziemnych 

Planowanie przedsięwzięcie znajduje się w obrębie Jednolitych Wód Podziemnych nr 154,  

Teren przedsięwzięcia, zgodnie z PGW, zlokalizowany jest w obszarze Jednolitej Części  Wód 

Podziemnych JCWPd nr 154 (kod: PLGW2000154), o dobrym stanie wód, niezagrożonej nie 

osiągnięciem ustanowionych dla niej celów środowiskowych.  

 

12. Wpływ planowanego przedsięwzięcia na jakość wód podziemnych 

Projektowana oczyszczalnia nie będzie mieć negatywnego wpływu na jakość wód 

podziemnych w obszarze oddziaływania inwestycji z następujących powodów: 

-  obiekty oczyszczalni, są wykonane w sposób szczelny tak, aby nie oczyszczone ścieki  

nie przedostały się do środowiska; 

 zbiorniki i rurociągi zostaną wykonane z materiałów nowoczesnych, szczelnych  

            i odpornych na korozję; 

 inwestycja nie wymaga obniżania lub podpiętrzania poziomu zwierciadła wód  

gruntowych. 

 

Planowane przedsięwzięcie polegające na budowie oczyszczalni ścieków komunalnych  

w miejscowości Bachórz nie będzie mieć negatywnego wpływu na otoczenie oraz środowisko 

naturalne jak również nie wpłynie negatywnie na stan środowiska gruntowo-wodnego 

analizowanego terenu. 

                                                                                           

Wójt Gminy Dynów 

(-) 

Wojciech Piech 
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                                             ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 4 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 256 – zwanej dalej: „k.p.a.”), art. 38, art.85 ust 3 oraz art. 74 ust. 3 pkt. 

1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 

U. 2020 r. poz. 283 ze zm.),  

z a w i a d a m i a m 

że na podstawie art. 104 § 1 k.p.a., w dniu 25 marca 2020 r. została wydana decyzja Wójta 

Gminy Dynów znak: RIIKPiF.6220.5.2019/2020, o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 

na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie oczyszczalni ścieków w miejscowości 

Bachórz planowanego do realizacji w obrębie działki ewid. 1714/1 w Bachórzu w gminie 

Dynów. 

Z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie  Urzędu 

Gminy w Dynowie  przy ul. Ks. J. Ożoga 2, pok. Nr 23, od poniedziałku do piątku, w godzinach 

pracy Urzędu Gminy w Dynowie. 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy  

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko oraz art. 49 k.p.a. – zawiadomienie zostanie zamieszczone na tablicach ogłoszeń 

Urzędu Gminy w Dynowie  ul. Ks. J. Ożoga 2, 36-065 Dynów na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej Urzędu Gminy w Dynowie bip.gminadynow.pl oraz  w miejscu planowanej 

inwestycji. Zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym 

nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu decyzji zostało udostępnione w Biuletynie 

Informacji Publicznej w dniu 25 marca 2020 r. 

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Dynów w terminie 

14 dni od daty otrzymania decyzji. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 

odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję - §  1 art. 127a k.p.a. 

Z kolei zgodnie z §  2  z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o 

zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja 

staje się ostateczna i prawomocna. 

                                                                                             

Wójt Gminy Dynów 

(-) 

Wojciech Piech 
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