
Uchwała Nr IV/26/2007 z dnia 7 lutego 2007 r.

w sprawie zaopiniowania projektu obszaru Natura 2000

na terenie Gminy Żyrzyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 2001 r. o samorządzie

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 27 ust. 2

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880

ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Ministra Środowiska z dnia 02 stycznia

2007 r. o zaopiniowanie projektu listy obszarów Natura 2000 (PLH 060051

Dolny Wieprz i PLH 060055 Puławy) w odniesieniu do części tych obszarów

położonych w granicach administracyjnych Gminy Żyrzyn - Rada Gminy

uchwala, co następuje:

§ 1

1.Opiniuje się pozytywnie projekt listy obszarów Natura 2000 w odniesieniu do

części obszaru o nazwie "PUŁAWY", położonego w granicach

administracyjnych Gminy Żyrzyn.

2.Opiniuje się pozytywnie projekt list obszarów Natura 2000 w odniesieniu do

części obszaru o nazwie "DOLNY WIEPRZ", położonego w granicach

administracyjnych Gminy Żyrzyn z zastrzeżeniem wyłączenia z tego obszaru

terenu położonego we wsi Skrudki - Stefanka tj. od drogi krajowej nr 17 do

wału przeciwpowodziowego zgodnie z załącznikiem graficznym i

uzasadnieniem stanowiącymi załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik do Uchwały Nr IV/26/2007

z dnia 7 lutego 2007 r.

Uzasadnienie do opinii zawartej w § 1 ust. 2 uchwały Rady Gminy

Żyrzyn w sprawie zaopiniowania projektu Natura 2000 na terenie Gminy

Żyrzyn

W związku z planowaną przebudową drogi krajowej Nr 17 na drogę szybkiego

ruchu S17 wg uzgodnień z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Lublinie dla mieszkańców miejscowości Strzyżowice nastąpi

zamknięcie dostępu do drogi krajowej, dlatego Gmina Żyrzyn na części

proponowanego obszaru, planowanego do włączenia w obszar NATURA 2000

(Dyrektywa PLH06051 Dolny Wieprz) zamierza utrwalić istniejącą drogę gminną

i wykonać połączenie Strzyżowice - Skrudki - węzeł K1 (drogi S17).

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żyrzyn teren w

obrębie wsi Skrudki przysiółek "Stefanka" jest użytkowany i nadal jest

przeznaczony pod zabudowę rolniczą siedliskową i jednorodzinna.

W związku z powyższym planowane jest utrzymanie dotychczasowej działalności

człowieka w tym obszarze.

Jednocześnie sąsiedztwo tych terenów z istniejącą drogą krajowa Nr 17

Warszawa - Hrebenne, a w przyszłości z drogą szybkiego ruchu S17 nie powinno

wprowadzać na przedmiotowy teren obszaru Natura 2000.


