Jarosław, dnia 29.12.2017r.
ŚR-IV.604.24.2017

POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 63 ust. 2 oraz art. 75 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2017 r., poz. 1405/ oraz art. 123
i 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz.U.
z 2017r. poz. 1257/, działając z urzędu, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Rzeszowie, zawartej w piśmie z dnia 27.12.2017r., znak WOOŚ.4240.3.30.2017.PW.2,

postanawiam
stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n.„
„Scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Jankowice gmina Chłopice”, na powierzchni
553,6752 ha, w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem,
modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.

Uzasadnienie
Obwieszczeniem z dnia 15.11.2017, znak ŚR-IV.604.24.2017 Starosta Jarosławski na
podstawie art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko /Dz.U. z 2017, poz. 1405/ i karty informacyjnej przedsięwzięcia, ogłosił z podaniem do
publicznej wiadomości, jednocześnie zawiadamiając strony postępowania, zgodnie z art. 49 Kodeksu
postępowania administracyjnego, wszczęcie z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na scaleniu
gruntów położonych w obszarze wsi Jankowice gmina Chłopice, na powierzchni 553,6752 ha,
w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i
dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020. Wyznaczony został 30-dniowy termin (do dnia 18.12.2017r.) na zapoznanie ze sprawą i
składanie uwag i wniosków. W wyznaczonym terminie nie zostały wniesione żadne uwagi i wnioski.
Planowane przedsięwzięcie jest zaliczone do mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
dla którego obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany zgodnie z § 3 ust.1 pkt 85 lit. b
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko /Dz.U. z 2016r., poz. 71/.
W związku z powyższym zgodnie z art. 64 ww. ustawy organ prowadzący postępowanie,
przedkładając wymagane dokumenty tj.: kopia wniosku, karta informacyjna przedsięwzięcia opatrzona
podpisem jej autora (także w formie elektronicznej), kopia obwieszczenia z dnia 15.11.2017 r. znak
ŚR-IV.604.24.2017 o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, kopia pisma z Urzędu Gminy
Chłopice z dnia 03.11.2017 r. znak RG.6727.123.2017 informujące o braku obowiązującego
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu realizowanego przedsięwzięcia,
wystąpił pismem z dnia 19.12.2017r. znak: ŚR-IV.604.24.2017 do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Rzeszowie, o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww.
przedsięwzięcia
na
środowisko.
RDOŚ
pismem
z
dnia
27.12.2017r.
znak
WOOŚ.4240.3.30.2017.PW.2 stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.
W myśl zapisów art. 70 ust. 1 pkt 2 realizacja ww. przedsięwzięcia nie wymaga uzgodnienia
z organem, o którym mowa w art. 78 ww. ustawy tj. państwowym powiatowym inspektorem
sanitarnym.

Rozstrzygnięcie kwestii potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko oparto na analizie przeprowadzonej w aspekcie szczegółowych uwarunkowań
dotyczących kwalifikowania przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.
Uwzględniając uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października
2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2017r., poz. 1405/, Starosta
Jarosławski ustalił, co następuje, biorąc pod uwagę:
1. rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:
a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:
Przedsięwzięcie dotyczy obszaru całej wsi Jankowice, gm. Chłopice w powiecie jarosławskim,
województwo podkarpackie.
Scalenie gruntów ma na celu stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie
i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych i leśnych, racjonalne
ukształtowanie rozłogów gruntów względem ośrodka gospodarczego, dostosowanie granic
nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu – art. 1 ustawy
z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 199 z
późn. zm.).
Projekt scalenia gruntów obejmuje obszar całej wsi Boratyn – 553,6752 ha.
b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć
znajdujących się na obszarze, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie:
Nie występują powiązania z innymi przedsięwzięciami.
c) wykorzystywania zasobów naturalnych:
Nie dotyczy ww. przedsięwzięcia.
d) emisji i występowania innych uciążliwości:
Planowane scalenie gruntów nie spowoduje wprowadzenie do środowiska jakichkolwiek substancji.
Jedynie pracownicy zamieszkujący na danym terenie przez czas jego trwania będą wytwarzali pewne
ilości ścieków bytowych, które będą odprowadzane do istniejącej kanalizacji sanitarnej oraz odpadów
komunalnych, które na terenie gminy są gromadzone w plastikowych pojemnikach i workach
foliowych.
e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych
technologii:
Nie dotyczy ww. przedsięwzięcia.
2. usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska,
w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się
środowiska i odnawiania zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych
oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego– uwzględniające:
a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych:
Teren wsi Jankowice należy do terenów zasobnych w wody gruntowe. Ilość wody pozyskana z ujęć
podziemnych zlokalizowanych na pograniczu wsi Chłopice i Jankowice zaspokajają w całości
potrzeby mieszkańców. Główną siecią wodną jest potok Łęg Rokietnicki, który wraz z istniejącymi
rowami melioracyjnymi odprowadza nadmiary wód podziemnych i powierzchniowych z terenu wsi
Jankowice.
W obniżeniach dolinnych woda występuje w piaskach drobnych i żwirach na głębokości 5-10 m pod
poziomem terenu. Zwierciadło wody występuje pod napięciem hydrostatycznym, a poziom

zwierciadła w studniach stabilizuje się na głębokości 3,0-4,5 m od poziomu terenu. W zależności od
intensywności opadów poziom wody zmienia się w granicach 1m.
b) obszary wybrzeży:
Teren planowanego scalenia gruntów nie przylega do wybrzeża morskiego.
c) obszary górskie lub leśne:
Nie występują tu obszary górskie. Lasy i grunty zadrzewione zajmują powierzchnię 0,0600 ha. Wieś
Jankowice posiada bardzo zróżnicowane ukształtowanie charakteryzujące się płaskimi garbami oraz
płaskodennymi dolinami. Lokalne zakrzaczenia występują wzdłuż istniejących cieków wodnych
i stanowią ich naturalną obudowę biologiczną. Występują tu takie gatunki drzew jak olsza, wierzba,
jesion, topola oraz sporadycznie sosna i modrzew.
d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód
śródlądowych:
Na omawianym obiekcie brak jest obszarów objętych ochroną prawną. Proponuje się tu rozwój
rolnictwa ekologicznego, agroturystyki, utrzymanie i poszerzenie zadrzewień śródpolnych, utrzymanie
zadrzewień przyrzecznych i przydrożnych, ograniczenie stosowania środków chemicznych
w nawożeniu jak również w zwalczaniu szkodników. Zabrania się sztucznego obniżania poziomu wód
gruntowych i odprowadzania ścieków do gruntu.
e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt
lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz
pozostałe formy ochrony przyrody:
W zasięgu wsi Jankowice nie znajdują się obszary podlegające ochronie na podstawie w/w ustawy.
Planowane przedsięwzięcie w żaden sposób nie będzie oddziaływać na tereny chronione. Zakres
zamierzenia, jak również położenie w stosunku do obszarów Natura 2000 wyklucza jakikolwiek
bezpośredni i pośredni wpływ na warunki przyrodnicze. W związku z planowanym przedsięwzięciem
nie zachodzi potrzeba wycinki roślinności wysokiej.
f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone:
Nie ma wyznaczonych takich obszarów.
g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:
Tereny osadnictwa usytuowane w zwartych kompleksach przy drodze powiatowej oraz przy
zmodernizowanych drogach gminnych stanowią historyczny układ przestrzennej zabudowy. Obecna
zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza pochodzi głównie z drugiej połowy XX wieku i podobnie jak
w innych miejscowościach wymieniana jest na nowoczesną.
Najuboższe są zasoby zabytków architektury i budownictwa. Ich zasadnicze zubożenie spowodowała
II wojna światowa, podczas której nastąpiły zniszczenia zabytkowej zabudowy mieszkalnej
i gospodarczej. Zniszczeniu uległy też zadrzewienia przydrożne i śródpolne stanowiące ważny
element krajobrazu kulturowego. Zinwentaryzowane obiekty stałe dziedzictwa kulturowego to
głównie obiekty pojedyncze i zespoły zabudowy dworsko-parkowej. Brak jest zabytków architektury
monumentalnej. Na terenie wsi Jankowice znajduje się wpisany do Rejestru Zabytków
Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków park dworski obejmujący: stajnię
murowaną z 1888 roku, a także inne budynki wybudowane po 1918 roku oraz park krajobrazowy
z drugiej połowy XIX wieku, w którym znajduje się staw z wyspą.
Znajdują się tam również zabytki budownictwa i architektury zinwentaryzowane przez Państwową
Służbę Ochrony Zabytków: zagroda nr 129 tj. dom drewniany z 1937 roku, stodoła drewniana z 1935
roku oraz zagroda nr 111 tj. dom drewniany z 1938 roku.

h) gęstość zaludnienia:
Liczba mieszkańców 804 – dane Urzędu Gminy Chłopice.
i) obszary przylegające do jezior:
W obrębie planowanego przedsięwzięcia nie występują jeziora.
j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:
Nie występują takie obszary.
3) rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań
wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z :
a) zasięgu oddziaływania –obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie
może oddziaływać:
Projekt scalenia obejmuje cały obszar wsi Jankowice o powierzchni 553,6752 ha położonej w gminie
Chłopice, powiat jarosławski we wschodniej części województwa podkarpackiego. Wieś Jankowice
usytuowana jest na falistym obszarze Kotliny Sandomierskiej. Jest to obszar przekształcony pod
wpływem działalności człowieka, o bogatej rzeźbie terenu. Średnie wysokości wynoszą 210-260 m
n.p.m., nachylenia terenu są zróżnicowane i wynoszą 5-20 %. Na obszarach o większym nachyleniu
występują zjawiska erozji gleb. Na wysokich pagórkach dominują tereny użytkowane rolniczo,
a w dolinach typowa zabudowa wiejska. Dzięki takiemu ukształtowaniu terenu obszar odznacza się
wysokimi walorami krajobrazowymi.
Ze względu na nieobowiązujący Plan Zagospodarowania Przestrzennego nie przewiduje się
rozszerzenia budownictwa jednorodzinnego i zagrodowego. Przewiduje się natomiast w przyszłości
zabudowę jednorodzinną lub alternatywną wielorodzinną.
b) transgranicznego
przyrodnicze:

charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne

elementy

Przedsięwzięcie ma charakter lokalny i nie będzie powodowało transgranicznego oddziaływania na
elementy przyrodnicze.
c) Wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury
technicznej:
Realizacja przedsięwzięcia w żaden sposób nie wpłynie na zwiększenie obciążenia istniejącej
infrastruktury technicznej. Nie będzie miała wpływu na zwiększenie poboru wody z wodociągu,
obciążenie kanalizacji sanitarnej, czy poboru energii elektrycznej.
d) prawdopodobieństwa oddziaływania:
Przedsięwzięcie nie będzie w żaden sposób negatywnie oddziaływać na środowisko.
e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:
Przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko.
W toku postępowania i na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia, ustalono co następuje:
Scalenie gruntów ma na celu stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania
w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych i leśnych,
racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów względem ośrodka gospodarczego, dostosowanie granic
nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu – art. 1 ustawy
z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 199
z późn. zm.).

Prace pomiarowe związane z założeniem osnowy pomiarowej, pomiarem szczegółów
terenowych i wyznaczeniem projektu scalenia na gruncie wykonane zostaną z uwzględnieniem
nowoczesnych technologii, przy pomocy elektronicznych przyrządów (GPS, dalmierz). Natomiast
prace projektowe związane ze scaleniem gruntów oraz założenie ewidencji gruntów po scaleniu
wykonane zostaną w systemie informatycznym, w programie EWMAPA, EWOPIS, EWID 2000,
SCALENIA.
Planowany zabieg urządzeniowo – rolny, jakim jest scalenie gruntów wsi Jankowice nie będzie miało
negatywnego oddziaływania na środowisko. Wręcz przeciwnie, znacząco wpłynie na poprawę
warunków przyrodniczych oraz poprawę warunków gospodarowania w rolnictwie poprzez:
a) renowację istniejących sieci i wykopanie nowych rowów melioracyjnych, przywrócona
zostanie ich właściwa funkcja na terenach podmokłych i odwróci to proces powstania
lokalnych zabagnień terenu;
b) w zdecydowanej większości zachowany zostanie dotychczasowy kierunek działek, co nie
spowoduje zakłóceń w grawitacyjnym spływie wód;
c) maksymalne wykorzystanie istniejących dróg, co ograniczy przeznaczenie gruntów rolnych
o wysokiej bonitacji na nowe drogi dojazdowe;
d) zachowanie dotychczasowego układu działek i dróg dojazdowych w terenach
budowlanych, eliminuje to w praktyce wycinkę drzew przydomowych,
zapobiega powstawianiu terenów osuwiskowych, eliminuje potrzebę częściowej
przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej;
e) utrzymanie w dotychczasowym stanie użytkowania działek zalesionych
z zachowaniem istniejących naturalnych ekosystemów;
f) rekultywację gruntów zdewastowanych i zdegradowanych przeznaczonych
do produkcji rolniczej.
Z uwagi na rodzaj i charakter przedsięwzięcia i odległość od obszarów Natura 2000, nie ma
podstaw przypuszczać, aby jego realizacja mogła spowodować ich naruszenie. Obszar scalenia
położony jest w znacznej odległości od granic Rzeczpospolitej Polskiej oraz ma charakter lokalny. Nie
będzie, więc powodowało transgranicznego oddziaływania na poszczególne elementy przyrodnicze.
Podczas realizacji przedsięwzięcia nie istnieje ryzyko wystąpienia poważnej awarii.
Po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Starosta
Jarosławski stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
przedsięwzięcia polegającego na scaleniu gruntów położonych w obszarze wsi Jankowice gmina
Chłopice”, na powierzchni 553,6752 ha, w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z
rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, powiat jarosławski, województwo podkarpackie, o ile zostaną
spełnione następujące warunki:
1. Prace związane z wycinką pojedynczych drzew i krzewów będą wykonane poza okresem lęgowym
ptaków, tj. w terminie od 15 października do końca lutego. Dopuszcza się możliwość wykonania
wycinki drzew poza wskazanym okresem, jedynie w przypadku potwierdzenia przez ornitologa, że
dane drzewo nie jest wykorzystywane przez ptaki jako miejsce gniazdowania, jak również, że wycinka
nie będzie stanowiła zagrożenia dla innych gniazdujących w sąsiedztwie ptaków (obserwacje te
powinny się odbyć w okresie 1-3 dni przed terminem planowanej wycinki). W razie stwierdzenia
występowania chronionych gatunków ptaków, wycinkę należy wstrzymać do momentu opuszczenia
drzew przez te gatunki lub do momentu uzyskania stosownych zezwoleń na odstępstwa od zakazów
obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków ptaków.
2. Prace związane z modernizacją sieci rowów melioracyjnych, zostaną przeprowadzone poza okresem
rozrodczym płazów i gadów, tj.: poza okresem od 1 marca do 30 czerwca. Dopuszcza się możliwość
wykonania ww. prac poza wskazanym okresem, jedynie w przypadku potwierdzenia przez
herpetologa, że prace nie będą stanowiły zagrożenia dla bytujących w sąsiedztwie płazów i gadów.
Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono orzec jak w sentencji.
Informacja o niniejszym postanowieniu znajduje się w publicznie dostępnym wykazie danych
o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie pod numerem 568/2017.

Pouczenie:
Na niniejsze postanowienie stronom nie przysługuje zażalenie. Możliwość zaskarżenia istnieje w
trybie odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedmiotowego przedsięwzięcia, zgodnie z art. 142 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Z up. STAROSTY
Janusz Burek
Kierownik Referatu
Środowiska i Rolnictwa

Otrzymują:
1. Wójt Gminy Chłopice,
2. Sołtys wsi Jankowice, 37-561 Chłopice, Jankowice 123,
3. Wydział Geodezji i Katastru Nieruchomości w/m,
4. Strony postępowania poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chłopice (zgodnie z
art. 49 k.p.a.),
5. Strony postępowania poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń wsi Jankowice (zgodnie z art. 49
k.p.a.),
6. a/a.
Niniejszą informację zamieszczono:
1. na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Jarosławiu,
2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chłopice,
3. na tablicy ogłoszeń wsi Jankowice,
4. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego
w Jarosławiu.

