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POSTANOWIENIE 
 
 Na podstawie  art.3 Ustawy z dnia 14.03.1985r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej /Dz.U z 2006r 
Nr 122, poz. 851/ art. 48 ust.2 pkt 1a, art.57 ust.1  Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony 
środowiska /Dz.U.Nr 129 z 2006r., poz.902, z późn. zm./ oraz art. 106  KPA / jedn. tekst Dz.U. 
Nr 98 z 2000 r., poz. 1071, z późn. zm./, po rozpatrzeniu wniosku Urzędu Miasta Krosna, 
ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno znak : OS.VII.7632-38/07 z dnia 2007.08.21,  w sprawie 
dokonania uzgodnienia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia p.n .  "Modernizacja węzłów zasuwowych i komór wodociągowych 
na terenie miasta Krosna” na działkach  o numerach ewid. 3081/8, 1179/5, 2812/4, 213/4, 250/5, 
1970, 2595, 2074/1, 2091, 546, 430/8, 420/1, 430/4, 2/2, 2/9, 3082/1, 2950/6, 2958/2, 579/8, 
2812/2, 2885/8, 1762, 1761, 2/6, 3/15, 41/2, 257/1, 373, 1737, 1736, 2812/2, 2615, 2594/1, 
381/1, 420/1, 231/1, 547/1, 495/1, 400/1, 1174, 99/81, 95/4, dla Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., 38-400 Krosno, ul. Fredry 12,   
Państwowy  Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie 
 

w s k a z u j e 
 
następujące warunki realizacji  przedsięwzięcia p.n. "Modernizacja węzłów zasuwowych 
i komór wodociągowych na terenie miasta Krosna” 
 
1.  Rodzaj  i miejsce lokalizacji przedsięwzięcia: 
    - modernizacja węzłów zasuwowych i komór wodociągowych, stanowiących  podziemne 
      uzbrojenie sieci wodociągowej na terenie miasta Krosna, na dz. o numerach ewid. 3081/8,  
     1179/5, 2812/4, 213/4, 250/5, 1970, 2595, 2074/1, 2091, 546, 430/8, 420/1, 430/4, 2/2, 2/9,  
     3082/1, 2950/6, 2958/2, 579/8, 2812/2, 2885/8, 1762, 1761, 2/6, 3/15, 41/2, 257/1, 373, 1737,  
     1736, 2812/2, 2615, 2594/1, 381/1, 420/1, 231/1, 547/1, 495/1, 400/1, 1174, 99/81, 95/4,       
 
2. Zakres planowanych robót modernizacyjnych obejmuje: 
  - wykonanie rozkopu (odkrycie) istniejącego uzbrojenia sieci wodociągowej 
  - wymiana armatury Ŝeliwnej na nową 
  - wyprowadzenie trzpieni zasuw obudową teleskopową 
  - osadzenie skrzynki Ŝeliwnej w poziomie terenu 
  - zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem i rekultywacją terenu   
     oraz w niektórych przypadkach  budowę komór zasuw, studni odwadniających i kanalizacji  
     odwadniającej 
   
3. Rozwiązania chroniące środowisko   
  - okresowo naleŜy przeprowadzać kontrole stanu technicznego oraz  konserwacje elementów  
     uzbrojenia sieci wodociągowej  
  - postępowanie ze zuŜytą armaturą Ŝeliwną, pochodzącą z demontaŜu, prowadzić zgodnie  
    z obowiązującymi  przepisami prawnymi   



UZASADNIENIE 
 
         Urząd Miasta Krosna  wystąpił do tut. Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o  uzgodnienie 
warunków realizacji  przedsięwzięcia p.n. "Modernizacja węzłów zasuwowych i komór 
wodociągowych na terenie miasta Krosna”,  przed wydaniem decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, dołączając komplet wymaganych 
dokumentów. Dla planowanego przedsięwzięcia prowadzone było postępowanie w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko, zakończone wydaniem  przez  Prezydenta Miasta Krosna 
postanowienia znak: OS.VII.7632-38/07 z dnia 21.08.2007r., o braku konieczności sporządzenia  
raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji.  
     Z analizy przedłoŜonego materiału dowodowego wynika,  Ŝe inwestycja obejmować będzie  
modernizację  węzłów zasuwowych w zakresie: wykonania rozkopu (odkryciu) istniejącego 
uzbrojenia sieci wodociągowej, wymiany armatury Ŝeliwnej na nową, wyprowadzenia trzpieni 
zasuw obudową teleskopową, osadzenia skrzynki Ŝeliwnej w poziomie terenu , zasypania wykopu 
wraz z zagęszczeniem  i rekultywacją terenu.  
W ramach  planowanego zadania inwestycyjnego, w niektórych przypadkach zachodzić będzie  
potrzeba wykonania nowych  komór, a takŜe  kanalizacji  odwadniającej komory.  
W związku z  realizacją inwestycji  nie przewiduje się wprowadzania  do środowiska 
ponadnormatywnego poziomu hałasu oraz  substancji  szkodliwych dla zdrowia.     
W ślad powyŜszego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie uznał, Ŝe przy 
wskazanych w sentencji uwarunkowaniach środowiskowych, przedsięwzięcie spełni wymogi  
w zakresie ochrony zdrowia ludzi. 
 
        POUCZENIE:      Na niniejsze postanowienie słuŜy stronie prawo wniesienia zaŜalenia do 
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie, ul. Wierzbowa 16, za 
pośrednictwem tut. Inspektora Sanitarnego, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia. 
 
Otrzymują: 
1. Urząd Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno 
2. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o., 38-400 Krosno 
    ul. Fredry 12 
3. PWIS w Rzeszowie 
4. Strony postępowania administracyjnego – ogłoszenie na stronie internetowej tut. Stacji 
    www.psse.krosno.pl  
5. HK w/m 
6. A/a 
 
 


