Uchwała Nr XXXI/502/09
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 18 czerwca 2009 r.
w sprawie wydania opinii dotyczącej proponowanych na terenie Gminy Miasta Dębica
obszarów Natura 2000

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.),
Rada Miejska w Dębicy uchwala, co następuje:
§1
1.

Przekazaną przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska propozycję listy
obszarów Natura 2000, w części dotyczącej specjalnych obszarów ochrony siedlisk,
zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Miasta Dębica (Las nad
Braciejową, Dolna Wisłoka z Dopływami) – wg załączników graficznych nr 1 i 2, opiniuje
się negatywnie.
U podstaw takiego stanowiska leŜą następujące przesłanki:
Obszar „Las nad Braciejową” (załącznik graficzny nr 1) – połoŜony w bezpośrednim
sąsiedztwie terenu silnie zurbanizowanego, w bliskiej odległości z drogą krajową nr 4.
Przez obszar przebiegają drogi publiczne (m. in.: ul. Wielopolska, ul. Zdrojowa, ul. Tetmajera,
ul. Rolnicza, ul. Wiejska, ul. Polna, ul. Gajowa) oraz sieci infrastruktury technicznej.
Obszar „Dolna Wisłoka z Dopływami” (załącznik graficzny nr 2) – połoŜony w sąsiedztwie
terenu zurbanizowanego: zabudowa usługowo - produkcyjna i mieszkaniowa.
Jednocześnie:
1) do informacji dot. proponowanych obszarów Natura 2000 nie dołączono materiałów,
z których wynikałaby jednoznacznie realna potrzeba ochrony całego projektowanego
obszaru;
2) obowiązek przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na
środowisko pod względem ewentualnych skutków wyznaczonego obszaru Natura 2000,
niewątpliwie wydłuŜy proces realizacji inwestycji, które mogą słuŜyć zaspokajaniu
zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Miasta Dębica, takich jak: drogi, wodociągi,
sieci kanalizacyjne itp.;
3) wyznaczenie 30 - dniowego terminu do przedstawienia opinii właściwych miejscowo
rad gmin, pozbawia moŜliwości przeprowadzenia konsultacji społecznych
z zainteresowanymi i uwzględnienia ich wniosków i propozycji co do projektowanego
obszaru oraz moŜliwości uzyskania opinii naukowej na jego temat;
4) udostępniona na stronie internetowej mapa fizyczna nie precyzuje jednoznacznie
przebiegu granicy obszarów.

2.

Przekazaną przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska propozycję listy
obszarów Natura 2000, w części dotyczącej specjalnego obszaru ochrony siedlisk
„Dolna Wisłoka z Dopływami”, zlokalizowanego w miejscowości Straszęcin, w granicach
administracyjnych Gminy śyraków, będącego własnością Gminy Miasta Dębica – wg
załącznika graficznego nr 3, opiniuje się negatywnie.
Obszar „Dolna Wisłoka z Dopływami” – połoŜony w miejscowości Straszęcin, wzdłuŜ
rzeki Grabinka, objęty jest procedurą związaną z opracowaniem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego i planowany jest do zurbanizowania (zabudowa
mieszkaniowa, usługi sportu i rekreacji, eksploatacja kruszywa).
§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dębicy.
§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy
Jan Borek

