
 

 

          
   REGIONALNY DYREKTOR                                 Rzeszów, dnia 20 maja 2022 r. 

 OCHRONY ŚRODOWISKA 
                  W RZESZOWIE 
al. Józefa Piłsudsk iego 38, 35-001 Rzeszów  

          WOOŚ.420.12.20.2018.KR.68 
 

POSTANOWIENIE 
 

Działając na podstawie: 
 art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.); 
 art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1712); 
 
z urzędu: 

postanawiam 
 
PODJĄĆ zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa lewego zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego cieku Jeżówka (Głęboka) w km cieku 2+300 – 5+000” oraz „Kształtowanie 
przekroju poprzecznego i podłużnego cieku Jeżówka (Głęboka) w km cieku 1+200 – 5+720 oraz 
cieku Rudnia w km cieku 2+800 – 5+600”, w ramach zadania umieszczonego w Planie 
zarządzania ryzykiem powodziowym pn.: „Budowa lewego wału o długości 2163 m na cieku 
Głęboka (km modelu 3+080 – 5+040)”; 

UZASADNIENIE 

Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie wpłynął wniosek 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa, 
reprezentowanego przez Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Rzeszowie prowadzi postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa lewego zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego cieku Jeżówka (Głęboka) w km cieku 2+300 – 5+000” oraz „Kształtowanie 
przekroju poprzecznego i podłużnego cieku Jeżówka (Głęboka) w km cieku 1+200 – 5+720 oraz 
cieku Rudnia w km cieku 2+800 – 5+600”, w ramach zadania umieszczonego w Planie 
zarządzania ryzykiem powodziowym pn.: „Budowa lewego wału o długości 2163 m na cieku 
Głęboka (km modelu 3+080 – 5+040)”. 

Projektowane przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć, dla których 
przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, na 
podstawie art. 63 ust. 1 w związku z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z § 3 ust. 1 pkt 65 (budowle 
przeciwpowodziowe, z wyłączeniem przebudowy wałów przeciwpowodziowych polegającej na 
doszczelnieniu korpusu wałów i ich podłoża, w celu ograniczenia możliwości ich rozmycia 
i przerwania w czasie przechodzenia wód powodziowych, a także regulacja wód lub ich kanalizacja 
rozumiana jako zagospodarowanie wód umożliwiające ich wykorzystanie do celów żeglugowych) 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) w związku z § 4 
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rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). 

Biorąc pod uwagę zaliczenie wałów przeciwpowodziowych oraz budowli regulacyjnych do 
budowli przeciwpowodziowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1812), dla których ustalenie środowiskowych uwarunkowań realizacji 
przedsięwzięcia następuje przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji 
w zakresie budowli przeciwpowodziowych, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie 
jest organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
przedsięwzięcia, na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 1 litera i) ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko. 

W dniu 11 maja 2021 r. do tut. Organu wpłynął wniosek znak: RZ.RPI.542.10.4.2021 Pani 
Małgorzaty Wajda Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny 
Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji ww. przedsięwzięcia, co było podyktowane 
koniecznością przeprowadzenia analizy zaprojektowanych rozwiązań zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego obszarów cieku Jeżówka (Głęboka) w stosunku do nowych danych 
wynikających z aktualizacji Map Zagrożenia i Ryzyka Powodziowego. Przeprowadzona analiza 
miała na celu potwierdzenie zasadności dotychczas przyjętych rozwiązań projektowych bądź 
wskazanie konieczności dokonania aktualizacji dokumentacji. 

Na podstawie art. 86d ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 
organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek podmiotu 
planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia zawiesza postępowanie w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli nie zagraża to interesowi społecznemu. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie rozważył, czy istnieje zagrożenie 
dla interesu społecznego i stwierdził, że nie znane są mu przesłanki, które wskazywałyby na 
aktualne i rzeczywiste zagrożenia interesu społecznego w przypadku zawieszenia postępowania, 
mając na uwadze potrzebę przeanalizowania planowanych rozwiązań projektowych, związaną 
z aktualizacją Map Zagrożenia i Ryzyka Powodziowego. 

W związku z powyższym, postanowieniem z dnia 20 maja 2021 r., znak: 
WOOŚ.420.12.20.2018.KR.59 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiesił 
prowadzone postępowanie. 

W dniu 17 maja 2022 r. do tut. Organu wpłynął wniosek znak: RZ.RPI.542.10.5.2022 Pani 
Małgorzaty Wajda Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny 
Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o umorzenie w całości postępowania w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia w związku ze zmianą 
zakresu planowanego przedsięwzięcia. 

W przedmiotowym postępowaniu uzasadnieniem dla jego podjęcia jest złożenie przez 
pełnomocnika Inwestora wniosku o umorzenie przedmiotowego postępowania. 

Mając na uwadze powyższe okoliczności, na podstawie przepisów przywołanych 
w podstawie prawnej, postanowiono jak w osnowie. 
 Na podstawie art. 35 § 5 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że do 
terminów określonych w art. 35 Kpa nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa 
dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień 
spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. 
 

POUCZENIE 
 Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. 

Z up. REGIONALNEGO DYREKTORA 
OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE 

(-) 

Antoni Pomykała 
p.o. Z-cy Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

Regionalny Konserwator Przyrody w Rzeszowie 
(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 
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Otrzymują: 
1. Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
w Rzeszowie – poprzez platformę ePUAP 
Do wiadomości: 
1. Strony postępowania za pośrednictwem BIP i tablicy ogłoszeń RDOŚ w Rzeszowie 
2. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Gminy w Jeżowem, zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 74 
ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
3. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem, zgodnie z art. 49 Kpa 
w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
4. WOOŚ; aa 
 


