
REGIONAŁNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE

Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie

Tarnów, dnia 12 maja 2017 r.
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Pani
Małgorzata Jelonek
Agencja Technik Ekologicznych i Realizacji
Inwestycji „mkm PERFEKT” Sp. z o.o.

ul. Rzemieślnicza 1/411
30-363 Kraków

dot.: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: $T-L4210. 1.2015.MB z dnia 30.71.2076 r. dla
inwestycji polegajacej na budowie prawego wału rzeki Biała w krn lokalnym 0+000 — 0+695
w miejscowości Tarnów. zgodnie z wariantem „2”

Odpowiadając na pismo znak: Bfl-307/MJ/2017 z dnia 10.04.2017 r. Wydział Spraw
Terenowych w Tarnowie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Krakowie informuje, że
w związku z warunkiem określonym w punkcie 111.1 decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Krakowie znak: ST-l.4210.1.2015.MB z dnia 30.11.2016 r. „Realizac]ę
inwestycji należy zsynchronizować w czasie z budową lewego wału przeciwpowodziowego
w krn ok. 6+680 — 7+ 700 rzeki Białe], tak aby (poprzez budowę przedmiotowego /
wnioskowanego wału) nie zwiększyć zagrożenia powodziowego dla Osiedla Koszyckiego
w Tarnowie”, w projekcie budowlanym dla inwestycji polegającej na budowie prawego wału
rzeki Biała w krn lokalnym 0+000 — 0+695 w miejscowości Tarnów — zgodnie z wariantem
„2”, należy uwzględnić oddziaływanie skumulowane obu inwestycji, tj.:
1. Obliczenia hydrauliczne stanowiące podstawę do przyjęcia rozwiązań projektowych

muszą docelowo uwzględniać zarówno budowę lewo- i prawobrzeżnego obwałowania
rzeki Biała, jak i rozbudowę istniejących obwałowań.

2. Pomimo, iż inwestycja dotycząca budowy prawego wału rzeki Biała w krn lokalnym 0+000
— 0+695 może samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem jako
zabezpieczenie przeciwpowodziowe prawobrzeżnej części miasta Tarnowa (stanowić
będzie domknięcie dwóch istniejących odcinków obwałowań), w projekcie budowlanym
należy wskazać na konieczność budowy lewostronnego obwałowania na terenie Osiedla
Koszyckiego.

4. Projekt budowlany powinien zawierać wszelkie niezbędne opinie, decyzje i uzgodnienia,
w tym m.in. stanowisko Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie dotyczące
realizacji przedmiotowej inwestycji w obecnym kształcie wraz z uzgodnieniem
opracowanego modelu hydraulicznego.
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