
REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE

Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie

Tarnów, dnia 11 maja 2017 r.

ST-I.421 0.7.201 5.MB

Pani
Małgorzata Jelonek
Agencja Technik Ekologicznych i Realizacji
Inwestycji „mkm PERFEKT” Sp. z o.o.

ul. Rzemieślnicza J/411
30-363 Kraków

dot.:decyzii o środowiskowych uwarunkowaniach znak: ST-l.4210.1.2015.MB z dnia 30.11.2016 r. dla

inwestycji Dolepalacej na budowie trawego wału rzeki Biała w krn lokalnym 0+000 — 0+695
w miejscowości Tarnów. zgodnie z wariantem „.2”

Odpowiadając na pismo znak: BTT-370/MJ/2017 z dnia 14.04.2017 r., zawierające
pytanie dotyczące nasadzeń zastępczych, w świetle zapisów decyzji Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie znak: ST-I.4210.1.2015.MB z dnia 30.11.2016 r.
o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie prawego wału
rzeki Biała w km lokalnym 0+000 — 0+695 w miejscowości Tarnów, Wydział Spraw
Terenowych w Tarnowie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie przekazuje
następujące wyjaśnienia.

Zawarty w ww. decyzji warunek dotyczący konieczności zaprojektowania nasadzeń
zastępczych, a także zapisy zawarte w charakterystyce planowanego przedsięwzięcia
dopuszczają uwzględnienie (poprzez dokładne wskazanie) w dokumentacji wymaganej do
wydania decyzji o których mowa w art. 72 ust. J 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, ze zm.),
jedynie gatunków drzew oraz ich ilości, które odpowiadać będą gatunkom rodzimym i ilości
drzew objętych wycinką, bez wskazywania dokładnej ich lokalizacji.

Zapisy te dopuszczają określenie lokalizacji nasadzeń na etapie przystępowania przez
Wykonawcę robót do prac budowlanych. Nasadzenia powinny być wykonane możliwie jak
najbliżej lokalizacji inwestycji, na działkach stanowiących własność Gminy Miasta Tamowa
i/lub Gminy Tarnów.
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Spełniamy wymagania EMAS — zarządzamy urzędem efektywnie, oszczędnie i prośrodowiskowo
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