
RADAGMINY
Fredropol

UCHWALA Nr XXXIV/276/2012

RADY GMINY FREDROPOL

z dnia 28listopada 2012 roku

w sprawie zniesienia ochrony prawnej uzytku ekologicznego.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie

gminnym (tekstjedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poin. zm.) oraz art. 44 ust. 3 i 4 ustawy

z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220

z pOin. zm.), Rada Gminy w Fredropolu uchwala:

§ 1

1. Zniesienie ochrony uzytku ekologicznego "Aksmanice" na cz~sci dzialki ewidencyjnej nr 281

polozonej w obr~bie ewidencyjnym Aksmanice, gmina Fredropol obj~tej pasem montazowym

projektowanego gazoci~u wysokiego cisnienia 8,4 MPa, srednicy DN 700 realizacji

Hermanowice- Strachocina,

2. Zniesienie ochrony uzytku ekologicznego "Koniusza" na cz~sci dzialki ewidencyjnej nr 119/6

polozonej w obr~bie ewidencyjnym Koniusza, gmina Fredropol obj~tej pasem montazowym ww.

gazOCl~U,

3. Zniesienie ochrony uzytku ekologicznego "Posada Rybotycka" na cz~sci dzialek

ewidencyjnych nr 66 i 12/12 polozonych w obr~bie ewidencyjnym Posada Rybotycka, gmina

Fredropol obj~tej pasem montaZowym ww. gazoci~u,

4. Zniesienie statusu uzytku ekologicznego nast~puje z uwagi na koniecznosc realizacji inwestycji

celu publicznego- budowy gazoci~u wysokiego cisnienia 8,4 MPa, srednicy DN 700 realizacji

Hermanowice- Strachocina,

§2

Wykonanie Uchwaly powierza si~ Wojtowi Gminy.

§3

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od ogloszenia w Dzienniku Urz~dowym

Wojewodztwa Podkarpackiego.

P~~CYfjPodbilski



Uzasadnienie do projektu

Planowany do realizacji gazoci~ DN 700 wysokiego cisnienia PN 8,4 MPa relacji Hermanowice

Strachocina wraz z infrastruktur'i towarzysz'ic'i na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia

1997r. ogospodarce nieruchomosciami (Dz. U z 1997 Nr 115,poz. 741 zp6in. zm., tekstjednolity:

Dz. U z 19 maja 2010 r., nr 102, poz. 651) zaliczany jest do inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z ww. artykulem celami publicznymi S'i: "budowa i utrzymanie ciqg6w drenaiowych,

przewod6w i urzqdzen sluiqcych do przesylania lub dystrybucji plyn6w, pary, gaz6w i energii

elektrycznej, a takie innych obiekt6w i urzqdzen niezb~dnych do korzystania z tych przewod6w

i urzqdzen ".

Przedmiotowe przedsi~wzi~cie obejmie budow~ ok. 72 km gazoci~u wysokiego cisnienia

DN 700 na terenie siedmiu gmin lez'icych w granicach czterech powiat6w wojew6dztwa

podkarpackiego. Trasa gazoci~u przebiegala b~dzie przez teren gminy Fredropol, przez

miejscowosci: Aksmanice, Fredropol, Gruszowa, Klokowice, Koniusza, Kupiatycze, Makowa.

Mlodowice, Posada Rybotycka, Rybotycze na odcinku ok. 19,8 km.

Niniejszym gazoci~iem przesylane b~dzie paliwo gazowe z importu, pomi~dzy w~zlem

Hermanowice (gmina Przemysl), a Podziemnym Magazynem Gazu Strachocina (gmina Sanok).

Projektowany gazoci~ stanowil b~dzie pocz'itkowy odcinek magistrali DN 700 relacji

Hermanowice - Pog6rska Wola.

Inwestycja b~dzie pierwszym etapem modernizacji mocno wyeksploatowanej poludniowej

magistrali gazowej sluz'icej do przesylu gazu z granicy wschodniej w rejon G6rnego i Dolnego

Sl'iska, gwarantuj'ic nieprzerwany odbi6r gazu z importu. Realizacja i zakonczenie pierwszego

etapu umozliwi zmniejszenie koszt6w eksploatacyjnych i plynne zwi~kszenie pojemnosci

rozbudowywanego Podziemnego Magazynu Gazu Strachocina. Zadanie posiada wi~c priorytetowe

znaczenie dla bezpieczenstwa energetycznego Polski.

Projektowane przedsi~wzi~cie znajduje si~ na liscie rezerwowej dofinansowania z listy

projekt6w indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko (POIiS) 2007

2013; Priorytet X Bezpieczenstwo energetyczne, w tym dywersyfikacja zr6del energii, dzialanie

10.1 Rozw6j system6w przesylowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz

budowa i przebudowa magazyn6w gazu ziemnego, nazwa projektu "Gazoci~ Hermanowice 

Strachocina", nr POIiS 10.1-15. (Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 31 lipca

2008 r. w sprawie listy projekt6w indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura

i Srodowisko 2007 - 2013 (M. P. z dnia 13 sierpnia 2008 r.) wg listy projekt6w indywidualnych dla

POliS 2007 - 2013, stan na sierpien 2011 r.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju spoleczno - gospodarczego

kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym Strategii Rozwoju Kraju: "Poprawa stanu



infrastruktury technicznej i spolecznej", trzecim celem horyzontalnym Narodowych Strategicznych

Ram Odniesienia "Budowa i modemizacja infrastruktury technicznej i spolecznej maj'tcej

podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjnosci Polski" oraz celem Programu Operacyjnego

Infrastruktura i Srodowisko (POIiS) "Zapewnienie dlugookresowego bezpieczenstwa

energetycznego Polski poprzez dywersyfikacj~ dostaw, zmniejszenie energochlonnosci gospodarki

i rozwoj odnawialnych zrodel energii".

W zakresie realizacji inwestycji, dla potrzeb budowy na przejscie gazoci<:tgiemprzez grunty

lesne w tym w obszarze wyst~puj'tcego uzytku ekologicznego E-Ls na ww. dzialkach planowane

jest czasowe zaj~cie pasa gruntu 0 szerokosci 17 m. Taka szerokosc pasa montaZowego jest

konieczna dla zapewnienia transportu rur na plac budowy, wykonania prac ziemnych montaZu

gazoci<:tgu,zasypania wykopu itp.

W oparciu 0 art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (tekst jedn.

Oz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z pozn. zm.), zniesienie formy ochrony przyrody nast~puje

w razie koniecznosci realizacji inwestycji celu publicznego.

W odniesieniu do powyzszego zasadnym b~dzie ustosunkowanie si~ do przytoczonego

artykulu w/w ustawy.

W zal'tczeniu przesylamy wyrys z mapy do celow projektowych z oznaczon't kolorem

niebieskim powierzchni't uzytku ekologicznego E-Ls, E-N zawart't w pasie montaZowym

projektowanego gazoci<:tgudla nw. dzialek:

- dzialka ewidencyjna 281 polozona w obr. Aksmanice - powierzchnia uzytku ekologicznego

w obr~bie pasa montazowego wynosi ok. 1900 m2,

- dzialka ewidencyjna 119/6 polozona w obr. Koniusza - powierzchnia uzytku ekologicznego

w obr~bie pasa montazowego wynosi ok. 319 m2,

- dzialka ewidencyjna 66 polozona w obr. Posada Rybotycka - powierzchnia uzytku

ekologicznego w obr~bie pasa montazowego wynosi ok. 2448 m2,

- dzialka ewidencyjna 12/12 polozona w obr. Posada Rybotycka - powierzchnia uzytku

ekologicznego w obr~bie pas a montazowego wynosi ok. 2032 m2•


