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1. Aneks dot.: pkt 1 pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Rzeszowie znak: WOOŚ.410.4.118.2018.AP.4, z dnia 07 września 2018r. 

 

Zgodnie z pkt 1 pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Rzeszowie znak: WOOŚ.410.4.118.2018.AP.4, z dnia 07 września 2018r. należy 

rozważyć zasadność wprowadzania w przedmiotowej uchwale zapisów 

dotyczących gospodarki ściekami technologicznymi – zgodnie z informacjami 

przedstawionymi w Prognozie, przedsięwzięcie (zlokalizowane na terenie 

objętym zmianą Planu), nie jest związane z wytarzaniem ścieków 

technologicznych (str. 46 Prognozy); w przypadku pozostawienia ww. zapisów 

należy użyć poprawnego, obowiązującego nazewnictwa, tj. ścieki przemysłowe. 

W §11a ust. 4 pkt 3) projektu Uchwały, tj.: „gospodarka ściekami technologicznymi,  
z zastosowaniem rozwiązań spełniających wymogi prawa w zakresie gospodarki wodno- 
ściekowej” nastąpiła oczywista omyłka, skutkiem czego w/w punkt zostanie w całości 
wykreślony. 
 

 

 

2. Aneks dot.: pkt 2 pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Rzeszowie znak: WOOŚ.410.4.118.2018.AP.4, z dnia 07 września 2018r. 

 

Zgodnie z pkt 2 pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Rzeszowie znak: WOOŚ.410.4.118.2018.AP.4, z dnia 07 września 2018r.  

w uchwale należy uszczegółowić zapisy dotyczące gospodarki wodami opadowymi 

lub roztopowymi, uwzględniając informacje zawarte w Prognozie. 

Zapis, o którym mowa w §11a ust. 4 pkt 4, w projekcie uchwały zmiany Planu, tj.: 
„odprowadzenie wód opadowych: bezpośrednio do gruntu na zasadach infiltracji, w sposób 
nie powodujący szkody na nieruchomościach sąsiednich” zostaje zastąpiony zapisem: 
„odprowadzenie wód opadowych/roztopowych: rowami opaskowymi, z terenów wyżej 
położonych w kierunku kopalni z odprowadzeniem do zbiornika sedymentacyjnego, w 
sposób nie powodujący szkody na nieruchomościach sąsiednich”. 
 

 

 

3. Aneks dot.: pkt 3 pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Rzeszowie znak: WOOŚ.410.4.118.2018.AP.4, z dnia 07 września 2018r. 

 

Zgodnie z pkt 3 pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Rzeszowie znak: WOOŚ.410.4.118.2018.AP.4, z dnia 07 września 2018r.  

w uchwale należy wprowadzić zapis określający, iż eksploatacja złoża „Komańcza 

1”, nastąpi po zakończeniu eksploatacji i rekultywacji złoża „Komańcza-Jawornik” 

(zgodnie z informacjami zamieszczonymi w Prognozie). 

Proponowany przez RDOŚ zapis do projektu zmiany planu stanowi naruszenia zasad 

sporządzenia aktów prawa miejscowego i nie może zostać wprowadzony. Zapisy 
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projektu planu muszą odnosić się wyłącznie do terenu objętego planem i nie mogą 

zawierać zaproponowanych treści, w tym związanych z czasem realizacji ustaleń planu. 

Zapisy proponowane przez RDOŚ mogą być uwzględniane na dalszym etapie procesu 

inwestycyjnego w stosownych decyzjach administracyjnych, wydawanych przez 

właściwe organy, poprzedzających podjęcie eksploatacji. 

 

 

 

4. Aneks dot.: pkt 4 pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Rzeszowie znak: WOOŚ.410.4.118.2018.AP.4, z dnia 07 września 2018r. 

 

Zgodnie z pkt 4 pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Rzeszowie znak: WOOŚ.410.4.118.2018.AP.4, z dnia 07 września 2018r.  

w przedmiotowej uchwale należy dodać zapisy dotyczące wyznaczenia pasów 

ochronnych. 

W projekcie zmiany Planu nie zostały wyznaczone pasy ochronne, bez zgody   

Okręgowego Urzędu Górniczego. Podczas procedury zmiany Studium dla tego terenu 

Urząd Górniczy zaproponował wykreślenia treści zawierających ustalenia dotyczące 

pasów ochronnych.  Zdaniem Urzędu Górniczego, szerokości pasów ochronnych organ 

ten ustali dopiero na etapie zatwierdzania Planu Ruchu Zakładu Górniczego. 

Wprowadzanie zapisów w ustaleniach mpzp  dotyczących  pasów od terenów sąsiednich 

o określonej szerokości skutkuje znaczącymi utrudnieniami w określeniu faktycznych 

szerokości tych pasów, wynikających z uwarunkowań terenu oraz przepisów Prawa 

Geologicznego i Górniczego. Na etapie uzgodnienia projektu zmiany planu miejscowego, 

organ ten uzgodnił przedłożony projekt bez uwag. Uwzględniając stanowisko organu 

uzgadniającego tj. Okręgowego Urzędu Górniczego, projekt zmiany planu nie obejmuje 

pasów, o których mowa w piśmie RDOS z dnia 07 września 2018r. 

 

 

 

5. Aneks dot.: pkt 5 pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Rzeszowie znak: WOOŚ.410.4.118.2018.AP.4, z dnia 07 września 2018r. 

Zgodnie z pkt 5 pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Rzeszowie znak: WOOŚ.410.4.118.2018.AP.4, z dnia 07 września 2018r.  

należy w prognozie przedstawić informację o warunkach hydrogeologicznych 

terenu objętego zmianą Planu. Ponadto opisać w jakich warunkach na ww. terenie 

występują wody lecznicze, o których mowa w Prognozie (str. 47). 
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Rys. Teren objęty projektem zmiany Planu względem złoża „Komańcza” –  

wody lecznicze. 

Orientacyjna lokalizacja inwestycji

Przybliżona lokalizacja konturu złoża „Komańcza”;
kontur wprowadzony po granicy proponowanego
obszaru górniczego  

 
Źródło: bazagis.pgi.gov.pl 

 

„Na terenie całego złoża piaskowców cergowskich „Komancza 1” występują wody 

lecznicze: wody słabo zmineralizowane, opisane w dokumentacji hydrogeologicznej wód 

podziemnych dla celów leczniczych w rejonie Komańczy, pow. Sanok z 1971r.” – cytowane 

z Prognozy oddziaływania na środowisko stwierdzenie jest prawdziwe, jednak ze 

względu na charakter inwestycji objętej projektem Planu oraz wielkość 

udokumentowanego złoża „Komańcza” (8974828m2) nie zachodzi obowiązek 

przedstawienia dokumentacji hydrogeologicznej w/w wód leczniczych. Ponadto na 

żadnym z etapów prowadzonej procedury sporządzenia Zmiany Nr 1/2017 MPZP 

Terenów Złoża Piaskowców Cergowskich Komańcza-Jawornik, Gmina Komańcza, 

Województwo Podkarpackie, Okręgowy Urząd Górniczy w Krośnie (sprawujący nadzór 

na złożem piaskowców cergowskich oraz złożem wód leczniczych) nie nałożył żadnych 

dodatkowych obowiązków, również na etapie Zmiany Nr 3 Studium Uwarunkowań  

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komańcza. Projekt zmiany Planu 

miejscowego został uzgodniony przez Okręgowy Urząd Górniczy pozytywnie bez uwag. 
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6. Aneks dot.: pkt 6 pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Rzeszowie znak: WOOŚ.410.4.118.2018.AP.4, z dnia 07 września 2018r. 

 

Zgodnie z pkt 6 pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Rzeszowie znak: WOOŚ.410.4.118.2018.AP.4, z dnia 07 września 2018r.  

należy w prognozie przedstawić informację o lokalizacji terenu objętego zmianą 

Planu względem ujęć wody oraz ustanowionych dla nich stref ochronnych. 

Na terenie lokalizacji projektu zmiany Planu nie znajdują się ujęcia wód 

powierzchniowych, czy podziemnych. 

Najbliższe ujęcia wód podziemnych zgodnie z dostępnymi mapami opracowanymi na 

potrzeby portalu „Warunki korzystania z wód na obszarze RZGW w Krakowie” znajdują 

się: 

- w odległości około 600,0m w linii prostej na wschód (działki nr ew. 51/1 oraz 213/3), 

- w odległości około 1,0km w linii prostej na zachód (działka nr ew. 72). 

 

Rys. Teren objęty projektem zmiany Planu względem ujęć wód. 

Orientacyjna lokalizacja inwestycji

Ujęcia wód podziemnych 

Ujęcia wód powierzchniowych 
 

Źródło: warunki.krakow.rzgw.gov.pl/imap/ 

 

 

7. Aneks dot.: pkt 7 pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Rzeszowie znak: WOOŚ.410.4.118.2018.AP.4, z dnia 07 września 2018r. 

 

Zgodnie z pkt 7 pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Rzeszowie znak: WOOŚ.410.4.118.2018.AP.4, z dnia 07 września 2018r.  

należy w Prognozie przedstawić identyfikację JCWP i JCWPd oraz uzupełnić  

o informację, czy znajdują się one w wykazie obszarów chronionych, 

wymienionych w art. 317 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 

z 2017r. poz. 1566, ze zm.). 
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Teren zmiany Planu położony jest w obrębie JCWPd nr 168 (wg. podziału na 172 części 

obowiązujący od 01.01.2016r). 

Teren zmiany Planu znajduje się w JCWP o europejskim kodzie PLRW20001222252  

i nazwie „Osława do Rzepedki”. 

Szczegółowa identyfikacja JCWP oraz JCWPd opisana została w pkt 4 Prognozy 

oddziaływania na środowisko i w części „Jednolite części wód”. 

Na potrzeby portalu „Warunki korzystania z wód na obszarze RZGW w Krakowie” 

określono strefy ochronne wód powierzchniowych i podziemnych, co przedstawia 

poniższa rycina. 

 

Rys. Teren objęty projektem Planu względem stref ochronnych wód. 

Orientacyjna lokalizacja inwestycji

Strefy ochronne - powierzchniowe 

Strefy ochronne - podziemne

 
Źródło: warunki.krakow.rzgw.gov.pl/imap/ 

 

Mając na uwadze powyższe: 

− najbliższa strefa ochrony wód powierzchniowych znajduje się w odległości około 

64,0km, w linii prostej, na północ, 

− najbliższa strefa ochrony wód podziemnych znajduje się w odległości około 

72,0km, w linii prostej, na północ. 
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8. Aneks dot.: pkt 8 pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Rzeszowie znak: WOOŚ.410.4.118.2018.AP.4, z dnia 07 września 2018r. 

 

Zgodnie z pkt 8 pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Rzeszowie znak: WOOŚ.410.4.117.2018.AP.4, z dnia 07 września 2018r.  

należy uzupełnić brakującą treść projektu Uchwały. W § 11a przedmiotowego 

projektu Uchwały, został pominięty ust.1. 

 

Projekt zmiany planu został skorygowany w zakresie kolejnych ust. od 1 do ust.7   

(korekta numeracji). 

 


