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Krosno, dnia 06.09.2022 r.
DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 73 ust.
1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11 maja 2022 r. (data wpływu 13 maja 2022 r.)
uzupełnionego pismem z dnia 25 maja 2022 r. (data wpływu: 30 maja 2022 r.) Pana Michała
Hula Projekt Consulting, ul. Okulickiego 18/9, 35-222 Rzeszów, pełnomocnika
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57,
38-400 Krosno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn. „Poprawa dostępności do kompleksu budynków Wojewódzkiego Szpitala
Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie poprzez przebudowę układu komunikacyjnego
i parkingów”, po zasięgnięciu opinii:
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, opinia z dnia 10
sierpnia 2022 r., znak: WOOŚ.4220.7.3.2022.BL.7,
Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie, opinia z dnia 30 czerwca 2022 r., znak: RZ.ZZŚ.1.435.83.2022.JK,
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie, opinia
sanitarna z dnia 17 czerwca 2022 r., znak: PSNZ.9020.2.19.2022,
oraz rozpatrzeniu niżej wymienionej dokumentacji:
− karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniem (z dnia 25.05.2022 r.),
− mapy z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane
przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie ono
oddziaływać,
− poświadczonej przez właściwy organ kopii mapy ewidencyjnej, obejmującej teren, na
którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz teren, na który będzie ono oddziaływać,
− informacji z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna
pn.: „Krościenko XVII”,
orzekam
I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Poprawa dostępności do kompleksu budynków
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie poprzez przebudowę
układu komunikacyjnego i parkingów”, pod następującymi warunkami:
1.
Prace budowlane prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach od
06.00 do 22.00. Ograniczenie takie, nie dotyczy konieczności prowadzenia robót
wynikających z technologii już trwających prac, niepozwalającej na ich przerwanie.
2.
Wycinka krzewów będzie wynikać wyłącznie z potrzeb realizacji przedsięwzięcia
(kolizja z projektowanym zamierzeniem inwestycyjnym) i zostanie przeprowadzona poza
okresem lęgowym ptaków, tj. poza 1 marca – 15 października. W przypadku zaistnienia
konieczności wycinki pojedynczych krzewów w ww. okresie lęgowym, możliwe jest
wykonanie tych prac jedynie w przypadku potwierdzenia przez ornitologa (obserwacje te
powinny się odbyć w okresie 1-3 dni przed terminem planowanej wycinki), iż dany krzew nie
jest wykorzystywany przez ptaki, jako miejsce gniazdowania, jak również, że jego wycinka
nie będzie stanowiła zagrożenia dla innych gniazdujących w sąsiedztwie ptaków. W razie
stwierdzenia występowania chronionych gatunków ptaków, wycinka będzie wstrzymana do
momentu wyprowadzenia lęgów przez te gatunki, lub do momentu uzyskania stosowanych
zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków
ptaków.
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3.
Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z koniecznością
wycinki drzew.
4.
Drzewa i krzewy znajdujące się w pobliżu planowanego przedsięwzięcia, które będą
narażone na mechaniczne uszkodzenie w trakcie prowadzenia prac, będą skutecznie
zabezpieczone.
5.
Wykopy budowlane, czasowo pozostawione jako otwarte, będą stosownie
zabezpieczone przed możliwością wpadnięcia do nich małych zwierząt (np. płazów, gadów,
ssaków). Każdy wykop ziemny przed zasypaniem będzie sprawdzany pod kątem
występowania w nim zwierząt. W przypadku ewentualnego uwięzienia drobnych zwierząt
w wykopach, będą one przenoszone poza teren robót, do odpowiednich dla nich siedlisk.
6.
Wody opadowe i roztopowe odprowadzane z powierzchni parkingów mogą być
wprowadzane do wód lub urządzeń wodnych (bez oczyszczania) o ile w ich składzie nie
zostanie przekroczona dopuszczalna zawartość węglowodorów ropopochodnych.
Inwestor: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul.
Korczyńska 57, 38-400 Krosno.
II. Integralną
przedsięwzięcia.

część

decyzji

stanowi

załącznik:

Nr

1

-

charakterystyka

Uzasadnienie
Wnioskiem z dnia 11 maja 2022 r. (data wpływu 13 maja 2022 r.) uzupełnionego
pismem z dnia 25 maja 2022 r. (data wpływu: 30 maja 2022 r.) Pan Michał Hula Projekt
Consulting, ul. Okulickiego 18/9, 35-222 Rzeszów, pełnomocnik Wojewódzkiego Szpitala
Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno, zwrócił się
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Poprawa
dostępności do kompleksu budynków Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana
Pawła II w Krośnie poprzez przebudowę układu komunikacyjnego i parkingów”.
Wniosek spełnił wymagania wynikające z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz.
1029 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś, o wymagane prawem dokumenty, m.in.: kartę
informacyjną przedsięwzięcia zawierającą dane wymienione w art. 62a ust. 1 ustawy ooś,
zwaną dalej KIP, poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej
przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany
obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy ooś oraz mapę, w postaci
papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych
z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie,
oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie
drugie ustawy ooś, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w art. 74 ust. 3a pkt 1
ustawy ooś.
Informacja o złożonym wniosku została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie
danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, pod numerem
12/2022.
Mając na uwadze fakt, że liczba stron postępowania w sprawie wydania niniejszej
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, w związku z art. 74 ust.
3 ustawy ooś stosuje się art. 49 Kpa tj. jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie
stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić
w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo
przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło
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publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie
Informacji Publicznej.
Obwieszczeniem z dnia 2 czerwca 2022 r. zawiadomiono strony postępowania
o wszczęciu postępowania administracyjnego, zmierzającego do wydania decyzji
o środowiskowych
uwarunkowaniach
realizacji
przedmiotowego
zamierzenia
inwestycyjnego, poprzez zamieszczenie stosownego obwieszczenia w publicznie dostępnym
wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz wywieszono na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta Krosna.
Natomiast obwieszczeniem z dnia 10 czerwca 2022 r. zawiadomiono strony
o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni
w Krośnie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, o wydanie opinii co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego
zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (art. 64 ust. 1 ustawy ooś),
poprzez zamieszczenie stosownego obwieszczenia w publicznie dostępnym wykazie danych
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta Krosna.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie opinią znak:
PSNZ.9020.2.19.2022 z dnia 17 czerwca 2022 r. (data wpływu 22 czerwca 2022 r.), uznał za
zbędne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia
z zastrzeżeniem, iż wody opadowe i roztopowe odprowadzane z powierzchni parkingów
mogą być wprowadzane do wód lub urządzeń wodnych (bez oczyszczania) o ile w ich
składzie nie zostanie przekroczona dopuszczalna zawartość węglowodorów ropopochodnych.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem znak:
WOOŚ.4220.7.3.2022.BL.3 z dnia 24 czerwca 2022 r wezwał do uzupełnienia Karty
informacyjnej przedsięwzięcia.
Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
pismem znak RZ.ZZŚ.1.435.83.2022.JK z dnia 27 czerwca 2022 r. (data wpływu: 29 czerwca
2022 r.) wyznaczył nowy termin rozpatrzenia wniosku do 4 lipca 2022 r. Następnie opinią
znak RZ.ZZŚ.1.435.83.2022.JK z dnia 30 czerwca 2022 r. (data wpływu: 1 lipca 2022 r.)
stwierdził, że dla ww. przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko
nie jest wymagane.
Pan Michał Hula Projekt Consulting pismem z dnia 4 sierpnia 2022 r. (data wpływu:
8 sierpnia 2022 r.) uzupełnił Kartę informacyjną przedsięwzięcia na wezwanie Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
Pismami z dnia 11 sierpnia 2022 r. uzupełnienie zostało przesłane do pozostałych
organów opiniujących.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem znak:
WOOŚ.4220.7.3.2022.BL.7 z dnia 10 sierpnia 2022 r., wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia
pn. „Poprawa dostępności do kompleksu budynków Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
im. Jana Pawła II w Krośnie poprzez przebudowę układu komunikacyjnego i parkingów”, nie
istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko o ile będzie
spełniony następujące warunki:
1.
Prace budowlane prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach od
06.00 do 22.00. Ograniczenie takie, nie dotyczy konieczności prowadzenia robót
wynikających z technologii już trwających prac, niepozwalającej na ich przerwanie.
2.
Wycinka krzewów będzie wynikać wyłącznie z potrzeb realizacji przedsięwzięcia
(kolizja z projektowanym zamierzeniem inwestycyjnym) i zostanie przeprowadzona poza
okresem lęgowym ptaków, tj. poza 1 marca – 15 października. W przypadku zaistnienia
konieczności wycinki pojedynczych krzewów w ww. okresie lęgowym, możliwe jest
wykonanie tych prac jedynie w przypadku potwierdzenia przez ornitologa (obserwacje te
powinny się odbyć w okresie 1-3 dni przed terminem planowanej wycinki), iż dany krzew nie
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jest wykorzystywany przez ptaki, jako miejsce gniazdowania, jak również, że jego wycinka
nie będzie stanowiła zagrożenia dla innych gniazdujących w sąsiedztwie ptaków. W razie
stwierdzenia występowania chronionych gatunków ptaków, wycinka będzie wstrzymana do
momentu wyprowadzenia lęgów przez te gatunki, lub do momentu uzyskania stosowanych
zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków
ptaków.
3.
Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z koniecznością
wycinki drzew.
4.
Drzewa i krzewy znajdujące się w pobliżu planowanego przedsięwzięcia, które będą
narażone na mechaniczne uszkodzenie w trakcie prowadzenia prac, będą skutecznie
zabezpieczone.
5.
Wykopy budowlane, czasowo pozostawione jako otwarte, będą stosownie
zabezpieczone przed możliwością wpadnięcia do nich małych zwierząt (np. płazów, gadów,
ssaków). Każdy wykop ziemny przed zasypaniem będzie sprawdzany pod kątem
występowania w nim zwierząt. W przypadku ewentualnego uwięzienia drobnych zwierząt
w wykopach, będą one przenoszone poza teren robót, do odpowiednich dla nich siedlisk.
Obwieszczeniem z dnia 17 sierpnia 2022 r. organ prowadzący postępowanie
zawiadomił strony postępowania o możliwości zapoznania się z dokumentacją w sprawie
i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i zgłoszonych żądań, poprzez zamieszczenie
stosownego obwieszczenia w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krosna.
Regionalny Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie pismem znak: RZ.ZZŚ.1.435.83.2022.JK z dnia 23 sierpnia 2022 r (data
wpływu: 24 sierpnia 2022 r.) poinformował, iż podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone
w opinii z dnia 30 czerwca 2022 r., znak: RZ.ZZŚ.1.435.83.2022.JK.
Po przeanalizowaniu ww. opinii oraz po przeprowadzeniu własnej analizy
przedmiotowej inwestycji, uwzględniając łącznie kryteria, o których mowa w art. 63 ust.
1 cyt. ustawy ooś stwierdzono, brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko.
Inwestycja ta, zgodnie z §3 ust 1 pkt 58: garaże, parkingi samochodowe lub zespoły
parkingów, w tym na potrzeby planowanych, realizowanych lub zrealizowanych
przedsięwzięć, o których mowa w pkt 52, 54-57 i 59, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą,
o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż: a) 0,2 ha na obszarach objętych formami ochrony
przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1
pkt 1-3 tej ustawy, b) 0,5 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a, rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko.
Tym samym na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś przedmiotowe przedsięwzięcie
należy zakwalifikować do grupy przedsięwzięć, których realizacja zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt
2 tej ustawy wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a Prezydent
Miasta Krosna, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, jest organem właściwym do wydania
żądanej decyzji.
Powyższe przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane na terenie województwa
podkarpackiego, powiatu i gminy Miasta Krosno oraz na działkach o numerach
ewidencyjnych 1072/18, 1072/20, 1072/31, 1072/59, 1072/73, 1072/85, 1072/114, 1072/115,
1072/116, 1072/117, 1072/118 obręb Krościenko Niżne. Teren ww. działek jest obecnie
użytkowany jako parkingi oraz drogi dojazdowe do parkingów funkcjonujących na terenie
szpitala wojewódzkiego. Przedmiotowe przedsięwzięcie ma na celu poprawę parametrów
technicznych istniejących parkingów, poprawę bezpieczeństwa ruchu oraz zwiększenie
powierzchni do parkowania na terenie szpitala.
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Dla analizowanego terenu, objętego przedmiotowym przedsięwzięciem ustanowiono
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna pn. „Krościenko XVII",
zatwierdzony Uchwałą Nr XXXI1/506/12 Rady Miasta Krosna z dnia 30 sierpnia 2012 r.,
ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 2 października
2012 r. (poz. 1944). Zgodnie z powyższym planem, obszar przedsięwzięcia został oznaczony
symbolami 1KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW tj. tereny dróg wewnętrznych, IKS, 2KS tj.
tereny parkingów, 1U tj. tereny zabudowy usługowej - usługi komercyjne, 1KDD tj. teren
drogi publicznej - klasa dojazdowa, 1KDL tj. teren drogi publicznej - klasa lokalna, 1aUZ,
1bUZ, 1dUZ tj. tereny zabudowy usługowej - usługi zdrowia, 1KH tj. teren komunikacji lądowisko dla helikopterów.
Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie wewnętrznym
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II, przy ul. Korczyńskiej w Krośnie
i ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych w obrębie kompleksu
budynków szpitala.
Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie parkingu oraz przebudowie
układu komunikacyjnego w rejonie Wojewódzkiego Szpitala w Krośnie wraz z odtworzeniem
oraz zagospodarowaniem terenu w tym zaprojektowaniem zieleni. W ramach przedsięwzięcia
przewidziano również realizację infrastruktury towarzyszącej wraz z odwodnieniem
i oświetleniem. Jak wynika z przedłożonego materiału dowodowego, zakres przedmiotowego
przedsięwzięcia obejmuje usystematyzowanie ruchu pieszego, kołowego a także parkowania
na terenie szpitala poprzez przebudowę i remont istniejących dróg manewrowych oraz miejsc
postojowych, budowę ronda oraz połączenia z planowaną drogą gminną a także budowę
parkingu wyposażonego w jezdnie manewrowe bitumiczne wraz z miejscami postojowymi
z nawierzchni z kostki brukowej betonowej bądź płyt ażurowych. Ponadto, w ramach
inwestycji planuje się również budowę lub przebudowę odwodnienia oraz oświetlenia.
Łączna powierzchnia terenu objętego inwestycją wynosi ok. 2,5 ha.
Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie w IV etapach, tj.:
etap I obejmuje obszar w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia głównego do szpitala,
w ramach którego przewiduje się przeniesienie dojścia do parkingu płatnego w stronę
istniejącej zatoki autobusowej i wiaty na stojaki rowerowe w sąsiedztwo ww. dojścia oraz
wyznaczenie po przeciwnej stronie miejsc Kiss & Ride dla wsiadających,
etap II obejmuje teren istniejącego parkingu płatnego oraz parkingu wewnętrznego
wyłączonego z ogólnej dostępności. W ramach tego etapu przewiduje się przebudowę lub
remont istniejących miejsc postojowych oraz dróg manewrowych,
etap III obejmuje budowę ronda oraz budowę połączenia z planowaną drogą gminną,
etap IV obejmuje budowę nowego parkingu oraz placów do zawracania.
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 szpitali w miastach, dla których dopuszczalne wartości poziomu hałasu wynoszą
w porze dnia 50 dB(A) i w porze nocy 40 dB(A) – budynek szpitala w odległości ok. 20 m,
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe dla których dopuszczalne wartości poziomu hałasu
wynoszą w porze dnia 55 dB(A) i w porze nocy 45 dB(A) – ogródki działkowe (w kierunku
południowym) w odległości ok. 48 m oraz tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
dla których dopuszczalne wartości poziomu hałasu wynoszą w porze dnia 50 dB(A) i w porze
nocy 40 dB(A) oddalone o ok. 88 m (w kierunku północnym), od granic terenu zamierzenia
inwestycyjnego.
Na etapie realizacji zadania mogą wystąpić oddziaływania związane z prowadzonymi
pracami rozbiórkowymi, budowlanymi oraz ruchem pojazdów. W celu minimalizacji
oddziaływań akustycznych przewiduje się m.in.: zastosowanie pojazdów i maszyn w dobrym
stanie technicznym, realizację prac budowlanych wyłącznie w porze dziennej, (tj.
w godzinach pomiędzy 6.00 – 22.00), za wyjątkiem rozpoczętych prac, których technologia
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nie pozwala na ich przerwanie, zapewnienie organizacji prac wykonywanych z użyciem
sprzętu ciężkiego. Materiały budowlane oraz półfabrykaty jako gotowe, dostarczane będą
bezpośrednio na teren budowy. Drgania maszyn eliminowane będą poprzez stosowanie
amortyzatorów. Ponadto, zgodnie z Kartą informacyjną przedsięwzięcia podczas prac
wykonawca robót monitorował będzie stan techniczny najbliższych budynków szpitala.
Realizację przedsięwzięcia planuje się wykonać etapowo. Uciążliwości wynikające
z realizacji zamierzenia będą krótkotrwałe, odwracalne i ustaną z chwilą zakończenia prac.
Na etapie eksploatacji źródłem hałasu będzie ruch pojazdów po parkingach, drogach
dojazdowych i manewrowych. Jak wynika z zapisów w przedłożonej dokumentacji po
realizacji zadania w związku ze zwiększeniem liczby miejsc parkingowych może wzrosnąć
natężenie ruchu pojazdów (przewiduje się wzrost emisji max. o 20 % w stosunku do stanu
obecnego). Niemniej jednak, dzięki równej, nowej nawierzchni i uporządkowaniu ruchu
pojazdów na terenie przedsięwzięcia, nastąpi poprawa płynności ruchu samochodowego, co
wpłynie na zmniejszenie emisji hałasu. Biorąc powyższe pod uwagę, przewiduje się, że
w trakcie funkcjonowania zamierzenia inwestycyjnego nie będzie ono ponadnormatywnie
oddziaływać na najbliższe tereny chronione akustycznie.
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 rozbiórkowych
i budowlanych. Na tym etapie wykorzystywane będą pojazdy i maszyny w dobrym stanie
technicznym. Transport materiałów sypkich (kruszywa) oraz mieszanek mineralno –
bitumicznych odbywał się będzie pojazdami wyposażonymi w plandeki. Ponadto, drogi
dojazdowe oraz plac budowy będą utrzymywane w czystości. Prace rozbiórkowe będą
prowadzone maszynami posiadającymi system wyłapywania pyłów. Uciążliwości będą miały
charakter odwracalny i ustąpią z chwilą zakończenia budowy. W trakcie eksploatacji
przedsięwzięcia będzie występowała głównie emisja niezorganizowana z poruszających się
po terenie przedsięwzięcia pojazdów.
Podczas realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia przestrzegane będą ogólne zasady
wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699).
Powstające odpady, będą zbierane w sposób selektywny oraz przekazane podmiotom
posiadającym odpowiednie zezwolenia na ich transport, odzysk i unieszkodliwianie.
Podczas fazy realizacji przedsięwzięcia, w celu ochrony środowiska gruntowo wodnego, na placu budowy stosowany będzie tylko sprawny technicznie i właściwie
eksploatowany sprzęt i środki transportu. Tankowanie maszyn i pojazdów budowlanych
będzie odbywać się głównie poza placem budowy. W przypadku ewentualnej konieczności
tankowania (np. zagęszczarki, piły spalinowej, agregatów prądotwórczych) odbywać się
będzie to na utwardzonym i uszczelnionym placu, tak aby nie było możliwości ewentualnego
zanieczyszczenia gruntu paliwem. Miejsce postoju maszyn i urządzeń budowlanych
zorganizowane zostanie na terenie utwardzonym (np. kruszywo, płyty drogowe)
i uszczelnionym (np. maty, folie izolacyjne). Ewentualne wycieki płynów eksploatacyjnych
z wykorzystywanego sprzętu np. substancji ropopochodnych, będą neutralizowane przy
użyciu zgromadzonych środków zabezpieczających na placu budowy (np. mat sorpcyjnych.
Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do zrealizowania poza granicami
wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916), w tym poza
obszarami Natura 2000. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest oddalony o ok. 0,69
km obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Wisłok Środkowy z Dopływami PLH180030.
Inne obszary wchodzące w skład sieci obszarów Natura 2000 znajdują się w większych
odległościach.
Planowane przedsięwzięcie znajduje się poza granicami głównych korytarzy
ekologicznych wyznaczonych w Projekcie korytarzy ekologicznych łączących Europejską
Sieć Natura 2000 w Polsce (Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M.,
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Mysłajek R. W., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik J. M., Zalewska H., Pilot M.,
2005), zaktualizowanym w latach 2010 – 2012 przez Instytut Biologii Ssaków PAN
w Białowieży.
Obecnie działki inwestycyjne stanową tereny utwardzone (parkingi, chodniki, drogi
dojazdowe) oraz teren niezagospodarowany. Powierzchnia biologicznie czynna ograniczona
została do terenów zieleni wkomponowanej w granicach szpitala oraz zieleni w postaci
trawników, zieleni niskiej jak również nasadzonych drzew. Zgodnie z zapisami Karty
informacyjnej przedsięwzięcia, realizacja planowanego zadania będzie wiązała się
z koniecznością wycinki krzewów (w ramach przedsięwzięcia nie przewiduje się wycinki
drzew), które będą kolidować z planowanymi pracami. Wycinka krzewów zostanie
przeprowadzona poza okresem lęgowym ptaków. W przypadku zaistnienia konieczności
wycinki pojedynczych krzewów w ww. okresie lęgowym, możliwe jest wykonanie tych prac
jedynie w przypadku potwierdzenia przez ornitologa, iż dany krzew nie jest wykorzystywany
przez ptaki, jako miejsce gniazdowania, jak również, że jego wycinka nie będzie stanowiła
zagrożenia dla innych gniazdujących ptaków. W razie stwierdzenia występowania
chronionych gatunków ptaków, wycinka zostanie wstrzymana do momentu wyprowadzenia
lęgów przez te gatunki lub uzyskania stosowanych zezwoleń na odstępstwa od zakazów
obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków ptaków.
Drzewa narażone na uszkodzenia podczas prowadzenia prac budowlanych zostaną
stosownie zabezpieczone (np. poprzez owinięcie pni matami słomianymi, a następnie
oszalowanie ich deskami do wysokości pierwszych gałęzi i zespolenie opaskami z drutu lub
taśmy stalowej, prowadzenie prac w obrębie drzew w sposób uniemożliwiający ich
mechaniczne uszkodzenie, ręcznie w zasięgu obrysu ich koron i co najmniej 2 m na zewnątrz
od tego obrysu, prowadzenie wykopów ręczne w strefie korzeniowej drzew/krzewów, poza
okresem wegetacji roślin, przykrywanie matami słomianymi systemu korzeniowego
w przypadku konieczności odsłonięcia go, nielokalizowanie w pobliżu drzew baz
materiałowo – sprzętowych, urobku z wykopów oraz odpadów powstających podczas
prowadzenia prac budowlanych). Teren porośnięty krzewami nieprzewidzianymi do wycinki
na czas prowadzenia robót budowlanych zostanie ogrodzony.
Jak wynika z dokumentacji zdjęcie wierzchniej warstwy gleby (humusu) zostanie
przeprowadzone poza okresem lęgowym ptaków tj. poza okresem od 01 marca do 15
października. W przypadku konieczności wykonywania ww. prac ziemnych w ww. okresie,
prace te zostaną poprzedzone kontrolą przyrodnika pod kątem występowania chronionych
gatunków zwierząt w okresie 1-3 dni przed planowanym terminem zdjęcia humusu. W razie
stwierdzenia występowania chronionych gatunków, zdejmowanie humusu zostanie
wstrzymane do momentu opuszczenia danego terenu przez te zwierzęta (np. do zakończenia
lęgów, wyprowadzenia młodych) lub do momentu uzyskania stosownych zezwoleń na
odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków.
W fazie realizacji zamierzenia, na terenie budowy wykopy, czasowo pozostawione jako
otwarte, zostaną stosownie zabezpieczone przed możliwością wpadnięcia do nich małych
zwierząt (np. płazów, gadów, ssaków). Każdy wykop ziemny przed zasypaniem zostanie
sprawdzony pod kątem występowania w nim zwierząt. W przypadku ewentualnego
uwięzienia drobnych zwierząt w wykopach, zostaną one przeniesione poza teren robót, do
odpowiednich dla nich siedlisk.
Nawiązując do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r,
w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz.
1911 z późn. zm.), którego okres obowiązywania został wydłużony do dnia 22 grudnia 2022
r. zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 2368), teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest
w obrębie zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) ,,Ślączka" o kodzie
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PLRW2000122263149, typ 12 (potok fliszowy), będącej monitorowaną, naturalną częścią
wód, w złym stanie i zagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest
dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Ze względu na brak możliwości
technicznych przedłużono termin osiągnięcia ww. celu do 2021 r.
Zlewnia ww. JCWP została zaliczona do obszarów chronionych przeznaczonych do
ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym
czynnikiem w ich ochronie tj. PK15 Czarnorzecko - Strzyżowski Park Krajobrazowy oraz
OZW PLH180042 Łąki w Komborni. Przedmiotowe przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane
poza ww. obszarami chronionymi.
Teren przedsięwzięcia znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych
(JCWPd) o kodzie PLGW2000152, 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 wyznaczonych do poboru wody na
potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.
Ponadto teren objęty inwestycją znajduje się poza obszarami narażonymi na
niebezpieczeństwo wystąpienia powodzi oraz poza granicami głównych zbiorników wód
podziemnych. Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie również poza ujęciami
wód i wyznaczonymi dla nich strefami ochronnymi oraz poza terenami zmeliorowanymi.
Jak wynika z treści KIP, na etapie realizacji woda w ilości maksymalnie 50 m3
wykorzystywana będzie do celów budowlanych i socjalno-bytowych. Woda dla potrzeb
budowy będzie dowożona z najbliższej sieci wodociągowej w specjalnie do tego
dostosowanych zbiornikach, beczkowozach. Etap eksploatacji inwestycji nie będzie się wiązał
ze zużyciem wody.
Ścieki socjalno - bytowe, powstające podczas budowy w szacowanej ilości około 6 m3,
będą odprowadzane do szczelnych zbiorników mobilnych sanitariatów, zlokalizowanych na
terenie utwardzonego zaplecza budowy. Ww. zbiorniki po napełnieniu będą okresowo
opróżniane przez specjalistyczną firmę i wywożone do najbliższej oczyszczalni ścieków.
Z uwagi na charakter inwestycji, na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie będą powstawać
ścieki socjalno-bytowe i technologiczne (przemysłowe).
Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z istniejących i projektowanych terenów
utwardzonych będą odprowadzane poprzez system spadków poprzecznych i podłużnych do
istniejącej oraz projektowanej kanalizacji deszczowej. W związku z budową nowych
parkingów i zwiększeniem ilości odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych
konieczna będzie aktualizacja pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód
opadowych lub roztopowych do rowu melioracyjnego zlokalizowanego na działce o numerze
ewidencyjnym 1072/14 w miejscowości Krosno (zgodnie z obowiązującym pozwoleniem
wodnoprawnym wydanym decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni, Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie w Krośnie z dnia 26 września 2019 r. znak:
RZ.ZUZ.l.421.333.2019.KKn). Warunki wprowadzania wód opadowych lub roztopowych do
odbiornika muszą spełnić wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 20i9 r. w sprawie substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy
wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, o także przy odprowadzaniu wód opadowych
lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311).
Wytworzone odpady będą selektywnie magazynowane w pojemnikach, kontenerach lub
w wyznaczonych i urządzonych miejscach, a po uzyskaniu partii transportowej zostaną
przekazane specjalistycznym firmom prowadzącym działalność w zakresie transportu,
unieszkodliwiania i odzysku odpadów.
Z uwagi na odległość od najbliższej granicy państwa i lokalny zasięg oddziaływań
wskutek wprowadzanych do środowiska substancji i energii, nie wystąpi także oddziaływanie
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o charakterze transgranicznym w żadnym komponencie środowiska. Mogące wystąpić
oddziaływanie ograniczy się do najbliższego terenu sąsiadującego z planowanym
przedsięwzięciem.
Rozpatrywana inwestycja nie jest położona na obszarach wybrzeży i w środowisku
morskimi oraz na obszarach górskich lub leśnych a także na obszarach wodno-błotnych czy
innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliskach łęgowych oraz
ujściach rzek. Jest usytuowana poza obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne,
kulturowe lub archeologiczne, obszarami przylegającymi do jezior czy obszarami ochrony
uzdrowiskowej. Inwestycja nie będzie naruszać interesów osób trzecich, nie będzie miała
również wpływu na dobra materialne.
Po uwzględnieniu kryteriów selekcji określonych w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, na
podstawie których dokonano analizy przewidywanych oddziaływań przedsięwzięcia na
poszczególne elementy środowiska, będące w zasięgu jego oddziaływania, uznano, że brak
jest potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego
zadania i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Mając na uwadze rodzaj, skalę oraz usytuowanie przedsięwzięcia uznano, iż zadanie to
nie będzie w sposób znaczący oddziaływać na zasoby, twory i składniki przyrody, o których
mowa w art. 2 ust. 1 ww. ustawy o ochronie przyrody, w tym na przedmioty i cele ochrony
ww. obszaru Natura 2000, na integralność tego obszaru i spójność sieci Natura 2000.
Planowane przedsięwzięcie nie wymaga zatem przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko, a tym samym oceny oddziaływania na obszary Natura 2000, wymaganej art. 6.3
Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.
Biorąc pod uwagę, prowadzoną w toku postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, analizę i ocenę
bezpośredniego i pośredniego wpływu inwestycji na środowisko, w tym na zdrowie ludzi,
możliwości oraz sposobów zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na
środowisko, dokonaną w szczególności na podstawie wniosku, karty informacyjnej
przedsięwzięcia, jak również poprzez uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie
i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, organ właściwy do wydania decyzji uznał, że po
zrealizowaniu przez Inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych
dokumentach, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów
o ochronie środowiska.
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
przedsięwzięcia wiązać 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.
Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji decyzji.
Pouczenie
1.
Na wszystkie czynności związane z naruszeniem zakazów obowiązujących
w stosunku do dziko występujących gatunków roślin, grzybów i zwierząt objętych ochroną,
należy uzyskać stosowne zezwolenia, o których mowa w art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody.
2.
Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krosna, w terminie 14 dni od
daty jej otrzymania.
3.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do
wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję,
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tj. Prezydenta Miasta Krosna. 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, co oznacza, iż decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się
prawa do wniesienia odwołania.
Za wydanie decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł (słownie: dwieście
pięć złotych, 00/100) części I załącznika, pkt 45 Przedmiotu opłaty skarbowej do Ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.).

Otrzymują:
1. Pan Michał Hul Projekt Consulting, ul. Okulickiego 18/9, 35-222 Rzeszów, pełnomocnik
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57,
38-400 Krosno,
2. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 Kpa za pośrednictwem
Urzędu Miasta Krosna,
3. KSL aa.
Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie (ePUAP),
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie (ePUAP),
3. Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
w Krośnie.
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