
znak: 7624/6/2008/2009                                                                            Medyka dnia 2009-02-02
DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Działając na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2, ust. 2, ust. 3 pkt 1 i ust.4 oraz art.378 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. z 2008r Dz. U. Nr. 25, poz. 150) § 3 ust. 1 pkt. 52 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 257, poz.2573 z późń. zm. ), 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.Nr.199 poz.1227 ) art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami),  
po rozpoznaniu wniosku:
Wojewody Podkarpackiego w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „ Budowa terminala odpraw fitosanitarnych i weterynaryjnych na kolejowym przejściu granicznym w Medyce."
ustalam:
dla Wojewody Podkarpackiego   następujące   uwarunkowania środowiskowe dotyczące realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia.
   Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia :
„ Budowa terminala odpraw fitosanitarnych i weterynaryjnych na kolejowym przejściu granicznym w Medyce."


RODZAJ, SKALA I USYTUOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA
Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa Terminala Odpraw Fitosanitarnych i
Weterynaryjnych na kolejowym przejściu granicznym w Medyce, powiat Przemyśl,
województwo podkarpackie.
Inwestycja realizowana będzie na działce 1457 położonej w Medyce, Obręb Nr 0004,
Medyka, Jednostka ewidencyjna 181306_2, Medyka.
W chwili obecnej na terenie przeznaczonym pod projektowane przedsięwzięcie
zlokalizowane są łąki i nieużytki porośnięte w części drzewami i krzewami (głównie
samosiejki). Teren sąsiaduje od strony północnej z bocznicą kolejową (tzw. „szerokie tory”)
W wyniku przedsięwzięcia planuje się budowę budynku do kontroli towarów z częścią
biurową z rampą peronową o konstrukcji żelbetowej i wiat garażowych dla samochodów
służbowych. Budynek o charakterze administracyjno – kontrolnym będzie posiadał 4
kondygnacje nadziemne, dachy płaskie.
Układ budynku będzie równoległy do projektowanych torowisk. Przed budynkiem planuje się utwardzony plac manewrowy dla pojazdów ciężarowych.
Dojazd do terenu z drogi powiatowej 0818R Medyka - Radymno.
W projektowanym Terminalu będą prowadzone odprawy fitosanitarne i weterynaryjne
towarów wwożonych transportem kolejowym z Ukrainy i krajów trzecich na teren Polski (a więc Unii Europejskiej).
W projektowanym budynku odbywać się będą prace związane z formalną odprawa
towarów, wstępna kontrola towarów fitosanitarna i weterynaryjna, pobór próbek towarów do
kontroli fitosanitarnej i weterynaryjnej, w przypadku zakwestionowania przesyłki wyładunek
towarów z wagonów kolejowych i magazynowanie towarów oraz późniejszy ewentualny
załadunek na samochody ciężarowe.
Należy podkreślić, że funkcje magazynowe będą realizowane dla niewielkiej ilości
towarów, sporadycznie i krótkotrwale.
W wyniku inwestycji powstanie więc obiekt o charakterze głównie administracyjno –
kontrolnym. Praca obiektu związana z odprawami będzie odbywała się w porze dziennej i
nocnej.
W ramach przedsięwzięcia przewiduje się przebudowę infrastruktury, w tym przebudowę rowu melioracyjnego na terenie działki (około 300 m) poprzez przełożenie i przykrycie odcinka istniejącego rowu na ter. dz. inwestora. Rów będzie odbiornikiem ścieków deszczowych (po ich uprzednim podczyszczeniu). Planowane jest zatrudnienie maksymalnie do 40 osób.

- ilość kontrolowanych składów pociągów do 3 składów po maks. 10
wagonów w składzie na dobę
Projektowane obiekty zlokalizowane są pomiędzy drogą krajową nr 28, a bocznicą
kolejową. Po północnej stronie za bocznicą kolejową zlokalizowane są zabudowania wsi Medyka.
W pozostałych kierunkach sąsiedztwo stanowią głównie pola uprawne i nieużytki.
Podsumowując- obiekt ma charakter administracyjno – kontrolny, a nie przemysłowy.

POWIERZCHNIA ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOŚCI, A TAKŻE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ DOTYCHCZASOWY SPOSÓB
ICH WYKORZYSTYWANIA I POKRYCIA SZATĄ ROŚLINNĄ
1. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego.
Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa Terminala Odpraw Fitosanitarnych i
Weterynaryjnych na kolejowym przejściu granicznym w Medyce, powiat Przemyśl,
województwo podkarpackie.
Inwestycja realizowana będzie na działce 1457 położonej w Medyce, Obręb Nr 0004,
Medyka, Jednostka ewidencyjna 181306_2, Medyka.
Powierzchnia obiektów budowlanych jest następująca:
- powierzchnia działki 1457 5,38 ha
- powierzchnia zabudowy budynku ok. 3885 m2
- powierzchnia użytkowa budynku ok. 4850 m2
- powierzchnia placu manewrowego utwardzonego ok. 9950 m2

2. Dotychczasowy sposób wykorzystania nieruchomości i obiektu budowlanego oraz pokrycie szatą roślinną.
W chwili obecnej na terenie przeznaczonym pod projektowane przedsięwzięcie
zlokalizowane są łąki i nieużytki porośnięte w części drzewami i krzewami (głównie
samosiejki). Teren sąsiaduje sąsiadujący od strony północnej z bocznicą kolejową (tzw.
„szerokie tory”)
Teren wokół planowanego Terminala jest płaski, nie utwardzony. Na terenie przeznaczonym
pod projektowane obiekty występują drzewa i krzewy (głównie samosiejki) przeznaczone do
wycinki (w związku z kolizją z projektowanym obiektem).
Na terenie wokół projektowanego przedsięwzięcia brak jest zieleni niskiej i wysokiej
podlegającej ochronie w rozumieniu przepisów o ochronie przyrody (tj. pomników przyrody) lub innych obszarów chronionych (np. Natura 2000).


3. Planowane operacje związane z odprawami
Odprawa fitosanitarna i weterynaryjna w projektowanym Terminala odbywać się będzie wg
poniższego schematu:
· pociąg zgłaszany będzie do odprawy i wjedzie na teren Polski z Ukrainy (po „szerokim”
torze),
· następować będzie odprawa fitosanitarna i weterynaryjna towarów,
· z części towaru pobierane będą próbki do kontroli fitosanitarnej i weterynaryjnej,
· w przypadku podejrzenia skażenia towarów cała partia będzie wyładowywana z
wagonów do magazynów, a pobrane próbki wysyłane będą do analizy do Laboratorium
w Puławach (weterynaria) lub Rzeszowie (WIORiN),
· w przypadku stwierdzenia, iż towar odpowiada wymogom stawianym przez polskie
prawo będzie on przeładowywany na samochody ciężarowe i rozwożony po terenie
Polski i Unii Europejskiej.
· w przypadku stwierdzenia, że kontrolowany towar jest skażony (nie odpowiada
wymogom stawianym przez prawo polskie w zakresie fitosanitarnym lub
weterynaryjnym) będzie on cofnięty na terytorium Ukrainy bądź poddany utylizacji przez
koncesjonowane firmy zewnętrzne.

ROZWIĄZANIA CHRONIĄCE ŚRODOWISKO
Z uwagi na stosowaną technologię dla obiektów nie są wymagane szczególne
przedsięwzięcia (instalacje technologiczne, ekrany, oczyszczalnie) chroniące środowisko wokół projektowanego Terminala Odpraw Fitosanitarnych i Weterynaryjnych
Pobór wody następuje z sieci wodociągowej, ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane
będą do sieci kanalizacji sanitarnej, a następnie do oczyszczalni ścieków (bez zagrożeń dla
środowiska).
Ścieki deszczowe odprowadzane będą do własnej sieci kanalizacji deszczowej,
a następnie po podczyszczeniu (separator) do odbiornika - rowu.
Oczywiście wymagane są przy realizacji inwestycji działania mające pośredni wpływ na
środowisko jak odpowiednia izolacyjność akustyczna przegród, drzwi i okien, czy odpowiednia izolacyjność termiczna ścian z uwagi na konieczność ograniczania zapotrzebowania ciepła na cele grzewcze (z własnej kotłowni opalanej olejem opałowym).
Zastosowane rozwiązania są zgodne ze standardami stosowanymi w krajach Unii
Europejskiej jak również z polskimi przepisami ochrony środowiska.

1.Wnioski w zakresie korzystania ze środowiska na etapie budowy.
a) Na etapie budowy projektowanego przedsięwzięcia nastąpią zagrożenia związane z
prowadzonymi procesami budowlanymi – są to uciążliwości krótkotrwałe, odwracalne i
nie pozostawiające trwałych śladów w środowisku.
b) Nastąpi wycinka drzew i krzewów samosiejek w związku z kolizją z projektowanym
Terminalem odpraw Fitosanitarnych i Weterynaryjnych.
c) Zasięg oddziaływania jest ograniczony i nie decyduje trwale o stanie środowiska
w rejonie lokalizacji inwestycji. Budowa nie stwarza też zagrożeń dla obiektów
sąsiadujących lub ludzi lub stosunków wodnych.
d) W chwili obecnej nie można ściśle ilościowo określić dla okresu budowy zużycia wody,
materiałów i energochłonności, ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów i ścieków,
emitowanych zanieczyszczeń, wibracji oraz zasięgu uciążliwego hałasu. Zależeć to
będzie od rozwiązań przyjętych w projekcie organizacji robót.
e) Ocena rozwiązań technicznych i technologicznych pozwala sformułować wniosek
o korzystnych warunkach miejscowych i możliwościach ograniczenia do bezpiecznego
poziomu korzystania ze środowiska w trakcie realizacji zamierzonych robót.
Uciążliwości związane z okresem budowy będą krótkotrwałe i odwracalne. Wynika to ze
skali inwestycji oraz stosowanej technologii.

2.   Wymogi   dotyczące   ochrony   środowiska   konieczne   do    uwzględnienia:
W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzić w porze dziennej (miedzy 6.00 -22.00);
powstające w trakcie budowy i eksploatacji odpady należy segregować i gromadzić w przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozić z placu budowy;
prowadzić roboty ziemne w sposób, który nie spowoduje zniszczeń istniejącej szaty roślinnej, w tym drzewostanu.   Wykopy nie powinny powodować obniżenia poziomu wody gruntowych w obrąbie systemów korzeniowych; uporządkować plac budowy oraz wykonać prace rekultywacyjne tak, aby nie zmienić niwelety terenu;
z ewentualnymi powstałymi odpadami w fazie realizacji przedsięwzięcia należy właściwie postępować - zapewnić możliwość selektywnej zbiórki odpadów oraz ich stałe wywożenie przez uprawnione do tego firmy;
podczas realizacji inwestycji warstwę gleby należy zebrać i odłożyć na oddzielną pryzmę , a następnie wykorzystać do uporządkowania terenu po zakończeniu prac inwestycyjnych. Ewentualnie nadmiar ziemi powinien być wykorzystany gospodarczo w miejscach położonych blisko terenu inwestycyjnego,
w celu zachowania bezpieczeństwa osób postronnych w czasie prac należy teren inwestycji odpowiednio oznaczyć;
-	  materiały i sprzęt budowlany należy przechowywać w wyznaczonych miejscach,    
     odpowiednio
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo - wodne;
zabrania się podejmowania prac remontowych sprzętu, wymiany elementów maszyn i wymiany oleju powodujące powstanie odpadów niebezpiecznych oraz uzupełniania paliwa w pobliżu otwartych wód;
-	wszystkie prace związane z robotami i odwodnieniami powinny być przeprowadzone w  
     sposób
ograniczający ich wpływ na zachowanie stosunków wodnych.


OBSZARY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY
ZNAJDUJĄCE SIĘ W ZASIĘGU ZNACZĄCEGO ODDZIAŁYWANIA
PRZEDSIĘWZIĘCIA.
Zasięg znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia ogranicza się do terenu działki
Inwestycji.
W pobliżu analizowanej działki nie występują obszary podlegające ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o Ochronie Przyrody – stąd brak oddziaływania projektowanego Terminala Odpraw Fitosanitarnych i Weterynaryjnych na kolejowym przejściu granicznym w Medyce na obszary chronione.
W bezpośrednim sąsiedztwie obiektów nie występują obszary NATURA 2000 – najbliższe
obszary Natura 2000 to:
· PLH 180008 „Fort Salis Soglio” znajdujący się w odległości ok. 4,5 km w kierunku
południowym.
· PLH 180007„Rzeka San” znajdujący się w odległości ok. 1,5 km w kierunku
zachodnim.
Ze względu na fakt, iż zasięg znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia ogranicza się do
terenu działki Inwestycji nie będzie ono miało wpływu na znajdujące się w znacznej odległości
obszary NATURA 2000 (zarówno na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz
integralność tych obszarów).





UZASADNIENIE :
Projekt powyższej decyzji przygotowano na podstawie :
•	ustawy   z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity
 Dz.   U. nr 25,poz. 150 z 2008 r. )
•	rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia
rodzajów przedsięwzięć   mogących   znacząco   oddziaływać   na   środowisko   oraz
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz.2573),
Wojewoda Podkarpacki złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  
„ Budowa terminala odpraw fitosanitarnych i weterynaryjnych na kolejowym przejściu granicznym w Medyce."
Do wniosku dołączono informację o planowanym przedsięwzięciu
Po przeprowadzeniu analizy zgromadzonego materiału dowodowego, a także warunków i zasad zagospodarowania terenu, zasad ochrony środowiska oraz warunków korzystania z jego zasobów wynikających z przepisów szczegółowych, jak również stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji, stwierdzono co następuje:
•    przedsięwzięcie będące przedmiotem niniejszej decyzji, zgodnie z art. 6 ustawy o
gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późn.  zm.) jest inwestycją celu publicznego;
•	teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na
cele nierolnicze i nieleśne zgodnie ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( Dz.U.Nr.16 , poz.78)
Postanowieniem nr.ROś.V.7633-48/08 z dnia 29-12-2008 r.   Starosta Przemyski uznał , że nie ma konieczności przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia . Również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Przemyślu   postanowieniem znak: PSNZ-465 – 37/08 z dnia 30.12.2008 nie stwierdził pod względem higieniczno – sanitarnym istnienia obowiązku sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Postanowieniem znak:7624/6/2008/2009 z dnia 2009-01-06 Wójt Gminy Medyka postanowił odstąpić od obowiązku sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Biorąc powyższe pod uwagę, uznając, że przedsięwzięcie spełni wymogi stawiane przez przepisy z zakresu ochrony środowiska, - orzeczono jak w sentencji decyzji.
Rozpatrując przedmiotowy wniosek ustalono środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia - „ Budowa terminala odpraw fitosanitarnych i weterynaryjnych na kolejowym przejściu granicznym w Medyce."  biorąc pod uwagę:
•	przepisy szczególne,
•	dokumenty złożone przez wnioskodawcę,
•	wnioski z wizji w terenie
•	analizę zasad ochrony środowiska oraz warunków korzystania z jego zasobów



P O U C Z E N I E :
	Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, za pośrednictwem Wójta Gminy Medyka w terminie 14 dni od daty otrzymania.


	Otrzymują:
1.Wnioskodawca
2.Urząd Gminy w Medyce str. internetowa www.medyka.itl.pl
3.Urzad Gminy w Medyce tablica ogłoszeń
4.a/a

Do wiadomości:
1.Starosta Przemyski w Przemyślu
   Pl.Dominikański 3
2.Państwowy Powiatowy Inspektor 
   Sanitarny w Przemyślu
    ul.B-pa Glazera 9 
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