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Oś/Nr 7331/02/2011

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody

Na  podstawie  art.  104  ustawy  z  14  czerwca  1960  roku  Kodeks  postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2000, Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),art.75 ust.1 pkt.4 ustawy z 
dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 
Nr 199, poz.1227; ze zm. oraz § 3 ust.1 pkt. 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 
listopada  2004r.  w  sprawie  określenia  rodzajów  przedsięwzięć  mogących  znacząco 
oddziaływać  na  środowisko  oraz  szczegółowych  uwarunkowań  związanych  z 
kwalifikowaniem  przedsięwzięć  do  sporządzenia  raportu  o  oddziaływania  na  środowisko 
(Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), w związku z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia  9  listopada  2010r.  W  sprawie  przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na 
środowisko (Dz.U. Nr 213, poz.1397)  po rozpatrzeniu wniosku Nadleśnictwa Lwówek Ślaski 
ul. Obrońców Pokoju 2, 59-600 Lwówek Ślaski z dnia 13.07.2010rr., o wydanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.”Odtworzenie 3 
stawów w oddz.29 w leśnictwie Wleń.

ustalam

 Środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn.
.”Odtworzenie 3 stawów w oddz. 29 w leśnictwie Wleń.

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne realizowane będzie na dz. nr3/29 obręb

Wleń-Miasto gm. Wleń. Działka nr 3/29 obręb Wleń-Miasto, stanowią własność Lasów

Państwowych i są to tereny lasów i dolesień które dopuszczają lokalizację obiektów

związanych wyłącznie z gospodarką leśną.

Celem przedsięwzięcia jest:

− Zwiększenie możliwości retencyjnych poprzez odtworzenie 3 zbiorników

retencyjnych na starych stawach,

− Zabezpieczenie brzegów wklęsłych potoku przed erozją (budowa kaszyc lub

umocnienie narzutem kamiennym),

− Poprawa warunków wilgotnościowych w otaczającym drzewostanie.

− Stworzenie dogodnych warunków rozrodu płazów i gadów (budowa zbiorników



retencyjnych).

Przedsięwzięcie będzie polegało na:

Remoncie trzech zbiorników położonych w leśnictwie Wleń, polegający na:

oczyszczeniu z namułów, porastających drzew i krzewów, uregulowaniu układu

zasilania w wodę, wykonaniu na nowo zniszczonych przelewów i zastawek,

umocnieniu wlotów i wylotów ze zbiorników. 

Przewidywana powierzchnia zalewowa: –2300m2

Przewidywana objętość retencjonowanej wody – 2300 m3

Projektowany remont obejmuje odtworzenie trzech niewielkich stawów (zbiorniki wodne)

zlokalizowanych w granicach obszaru istniejącego, zrujnowanego kompleksu stawowego

i zajmować będą powierzchnię około 2300 m2  wraz z urządzeniami towarzyszącymi. W 
chwili obecnej w obrębie inwestycji znajdują się cztery zbiorniki wody usytuowane w 
naturalnym obniżeniu terenu, od strony dolnej woda w zbiornikach spiętrzana była groblami z 
przelewem betonowym lub kamiennym bez możliwości regulowania poziomu wody w 
zbiorniku.

Obecnie ze względu na zniszczone urządzenia spiętrzające wodę zbiorniki nie spełniają

swojej funkcji, a woda zbiera się w nich do wysokości rzędnych zniszczonych urządzeń.

Zbiorniki posiadały zasilanie przelotowe (koralikowe) z przepływającego potoku, którego

źródłowiskowa część znajduje się ok. 250m powyżej stawów.

.Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie na następującej działce:

3/29

2. Dotychczasowy sposób zagospodarowania terenu inwestycji, pokrycie szatą roślinną.

Planowane do otworzenia stawy położone są w Nadleśnictwie Lwówek Śląski, obręb leśny 29
Wleń, leśnictwo Wleń. Administracyjnie teren należy do gruntów miasta Wleń-Miasto w

gm. Wleń i stanowi zachodnią granicę tej gminy. W odległości ok. 500 m na wschód

przebiega granica gminy Wleń. Zbiorniki położone są na lokalnym dopływie niewielkiego

cieku o nazwie Złoty Potok bezpośrednim dopływie Bobru, do którego uchodzi poniżej

Wlenia. Dolina Złotego Potoku ma przebieg E-W i leży na obszarze zachodniego krańca



Północnego Grzbietu Gór Kaczawskich z kulminacją Grodziny 317 m. n.p.m. na stokach,

którego ma swoje źródła. Kompleks stawów położony jest u północnej podstawy ww. 
szczytu,na krawędzi innej jednostki morfologicznej mianowicie Rowu Wlenia. Rów Wlenia, 
którego dno stanowi koryto rzeki Bóbr oddziela Pogórze Izerskie od Pogórza Kaczawskiego. 
Według regionalizacji fizycznogeograficznej J. Kondrackiego krawędź doliny Bobru stanowi 
granice dwóch mezoregionów. Tak, wiec część zachodnia Gminy należy do Pogórza 
Izerskiego natomiast cześć wschodnia do Pogórza Kaczawskiego Oba te regiony dzielą się na 
kilka mniejszych mikroregionów. Pogórze Kaczawskie zajmuje obszar około 700 km2 a teren

lokalizacji obiektu stanowi jego zachodnią cześć, na którą składają się Dolina Bobru

sięgająca od Kotliny Jeleniogórskiej do Bolesławca stanowi bardzo ciekawy obszar pod

względem przyrody i krajobrazu i z tych względów chroniony w formie Parku

Krajobrazowego Dolina Bobru o powierzchni 132,7 km2, którego wschodnia granica sięga

przebiega w odległości ok. 300 m od granic obiektu.

Na terenie zlewni potoku Złoty Strumień przeważają drzewostany Świerkowe i

Dębowe. Pozostałe gatunki: So, Db, Brz, Tp. Przeważa siedlisko Las Mieszany Wyżynny, na

glebach brunatnych.

Zalesione stoki wzniesienia Grodzina poprzecinane są drogami leśnymi i szlakami

zrywkowymi związanymi z prowadzoną na tym obszarze gospodarką leśną. Obszar, ze

względu na bliskie położenie wododziału, pozbawiony jest dobrze wykształconych cieków,

które formują się na terenach położonych nieco poniżej rozpatrywanej inwestycji. Obszar

przewidziany pod inwestycję w całości stanowią zniszczone czasze zbiorników wraz z

ogroblowaniem i szczątkami budowli upustowych. Obszar w rejonie czasz jest podmokły

koryto cieku ledwo zarysowane, ciek na wysokości stawów stale prowadzi wodę. Nieopodal

obiektu przebiega droga nieutwardzona leśna, która biegnie z Wlenia. Zasoby tego

niewielkiego cieku brane są pod uwagę jako ewentualne źródło zaopatrzenia w wodę

remontowanych stawów..

3. Rodzaj technologii.
Większość prac zostanie wykonana sprzętem mechanicznym (roboty ziemne, transportowe, 
budowlane).

. 4.Opis wariantów przedsięwzięcia.



Terminy prowadzenia robót dostosować do wymagań ochrony środowiska, tak by nie powodować zbyt dużych 
zaburzeń w warunkach bytowania fauny, szczególnie w okresach lęgowych.

 Z  założenia  materiały  użyte  do  budowy  powinny  w  maksymalnym  stopniu  być  pochodzenia 
naturalnego: drewno, kamień, ziemia.

5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, 
materiałów, paliw oraz energii.

Gospodarka  materiałowa i wykorzystanie mediów

W okresie prowadzenia prac ziemnych i budowlanych (faza budowy)  podstawowymi  stosowanymi  
materiałami będą:

- Materiały pochodzenia naturalnego jak :drewno, kamień, ziemia, ,  materiały przyjazne dla 
środowiska w miarę możliwości pochodzenia naturalnego oraz beton posiadające wymagane prawem 
atesty.

Gospodarka  elektroenergetyczna

W trakcie fazy budowy projektowanego przedsięwzięcia będzie niewielkie zapotrzebowanie na 
energię elektryczną (praca urządzeń elektrycznych, oświetlenie zaplecza budowy, ewentualne 
ogrzewanie pomieszczeń socjalnych).  Źródło zasilania w energię elektryczną na okres budowy 
uzgodnione zostanie z odpowiednim dla lokalizacji obiektu Rejonem Energetycznym

Gospodarka  wodno-ściekowa

Gospodarka wodna stawów polega głównie na dostarczaniu wody do czasz stawowych w celu 

podtrzymywania  zalewu.  Najistotniejszą  funkcją jest  proces  napełniania  stawów,  który 
wiąże  się ze  stosunkowo  dużym  poborem  wody  do  stawów.  W fazie  eksploatacji  woda 
pobierana jest tylko dla potrzeb podtrzymania zalewu a wiec zużywana jest na parowanie z 
wolnej powierzchni lustra wody oraz na przesiąki przez groble stawowe.  

6. Rozwiązania chroniące środowisko.

I. Na etapie realizacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania :

       1. Przed rozpoczęciem robót – przy udziale botanika – w sposób widoczny dla 
pracowników oznaczyć w terenie sąsiadujące z terenem przeznaczonym pod 
inwestycję granice siedlisk przyrodniczych wymienionych w załaczniku I Dyrektywy 
Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory  (Dz.U. UE.L92.206.7,Dz.U.UE-sp 15-2-102 
z póżn. zm.- zwanej dalej Dyrektywą Siedliskową tj. grąd środkowoeuropejski i 
subkontynentalny (kod siedliska 9170). W tch miejscach nie lokalizować zaplecza 
budowy, dróg dojazdowych ani składowisk materiałów.

       2.  Zabezpieczyć przed uszkodzeniami roślinność drzewiastą i krzewiastą 
znajdującą się w bezpośrednim sąsiedztwie pasa robót i przeznaczoną do 
pozostawienia, prace w obrębie rzutu korony wykonywać w sposób najmniej 
szkodzący drzewom i krzewom, a glebę w pobliżu drzew zabezpieczyć przed 
nadmiernym zagęszczeniem.



        3.  Nie rzadziej niż co dwa dni kontrolować wykopy oraz inne miejsca mogące stanowić 
pułapki dla zwierząt ( płazów, gadów, małych ssaków), a znajdujące się w nich 
zwierzęta niezwłocznie odławiać i wypuszczać poza obszar inwestycji, przy czym 
ostatnią kontrolę obecności zwierząt w wykopach przeprowadzić bezpośrednia przed 
zasypaniem wykopów.

        4.Wycinkę drzew i krzewów, likwidację roślinności przybrzeżnej oraz prace z 
wykorzystaniem ciężkiego sprzętu prowadzić poza sezonem lęgowym, tj. z 
wyłączeniem okresu od 1 marca do 15 sierpnia.

         5. Prace związane z odmuleniem dna zbiorników i profilowaniem skarp prowadzić w 
terminie od 1 września do 31 grudnia.

         6 Po spuszczeniu wody ze zbiorników – pod kontrolą specjalisty przyrodnika – 
dokonać przeglądu brzegów i czasz zbiorników, odłowić zwierzęta znajdujące się w 
   zbiornikach i przenieść je we właściwe dla danego gatunku miejsca (poza    
   teren prowadzonych robót). Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac    
   należy ponownie dokonać  przeglądu brzegów i czasz zbiorników pod kątem    
   występowania w ich obrębie zwierząt.

           7. W trakcie prowadzonych prac plac robót oraz zbiornik nr 3 ogrodzić siatka o  
    średnicy oczek nie większej niż 0,5 cm. Górna krawędź konstrukcji winna być 
    wygięta w kierunku przeciwnym do placu budowy ( na zewnątrz linii          
    ogrodzenia), pod kątem 45 – 90 stopni tworząc daszek o długości nie mniejszej 
    niż 5 cm. Dla zachowania szczelności i stabilności, ogrodzenie należy wkopać na 
    głębokość 10 cm pod powierzchnię gruntu.

            8. Z jednej strony zbiorników, na odcinku przynajmniej 2-3m, skarpy zbiorników 
    powinny posiadać łagodniejsze nachylenie – w stosunku 1 do 4-5, natomiast   
    profilowanie skarp na pozostałym odcinku wykonać z zachowaniem nachylenia 
    skarp nie większym niż 1 do 2.

           9. Po wyrównaniu miejsc powyżej lustra wody należy ponownie przykryć je      
      humusem i obsiać trawą.

10.Pozostałą część gruntu rozprowadzić w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika na 
terenach, które zostały częściowo przekształcone w wyniku realizacji  inwestycji, np. w 
miejscu gdzie poruszała się koparka lub prowadzone były prace związane z profilowaniem 
skarp.

11 Koryto cieku zasilającego zbiorniki wodne umocnić narzutem kamiennym na        odcinku 
na długości 10m na wlocie i wylocie ze zbiorników.

12. Wykonać bystrotoki kamienne łączące poszczególne zbiorniki, w formie naturalnej 
przepławki o spadku od 8 – 10%. szerokość 2,5m i długość 8 – 10 m.



13. Zaplecze budowy, miejsce składowania materiałów i mas ziemnych oraz postoju sprzętu 
lokalizować w odległości nie mniejszej nią 20 m od istniejących zbiorników i cieków 
wodnych.

14. Ruch maszyn i pojazdów powinien odbywać się po istniejących drogach.

15 Plac budowy wyposażyć w sorbenty oraz neutralizujące substancje ropopochodne    W 
przypadku wycieku produktów ropopochodnych do gruntu, należy zebrać zanieczyszczony 
grunt i przekazać go wyspecjalizowanym firmom do neutralizacji.

16.  Ścieki socjalno-bytowe należy gromadzić w szczelnych, bezodpływowych zbiornikach i 
zapewnić ich regularny odbiór przez upoważnione podmioty.

17. Organizować roboty budowlane i montażowe w taki sposób, aby minimalizować ilość 
powstających odpadów.

18. Odpady wytworzone na etapie budowy należy magazynować w sposób bezpieczny dla 
zdrowia, życia ludzi i środowiska, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie 
gospodarowania odpadami.

19. W miarę możliwości powstałe odpady poddać odzyskowi na miejscu, a pozostałe 
przekazać do odzysku lub unieszkodliwienia podmiotom posiadającym stosowne pozwolenia 
w zakresie gospodarowania odpadami.

20. Odpady niebezpieczne, jakie mogą zostać wytworzone w trakcie robót budowlanych, 
gromadzić selektywnie w szczelnych, oznakowanych pojemnikach w celu ich dalszego 
przekazania do specjalistycznych przedsiębiorstw zajmujących się utylizacją  lub 
unieszkodliwianiem tego typu odpadów. 

II. Wymagania, dotyczące ochrony środowiska, konieczne do uwzględnienia w projekcie 
budowlanym :

1. Zaplanować miejsca na tymczasowe drogi technologiczne i zaplecze budowy służące do 
magazynowania materiałów budowlanych, gruntu, humusu,garażowania maszyn i 
samochodów, wykonywania bieżących napraw i tankowania maszyn, ustawienia obiektów 
socjalnych – w taki sposób, żeby były zlokalizowane poza istniejącymi terenami zielonymi, 
na terenach odpowiednio zabezpieczonych.

2. Określić miejsca przeznaczone do gromadzenia i magazynowania odpadów.

3.Materiały użyte do realizacji przedsięwzięcia winny być przyjazne dla środowiska, w miarę 
możliwości naturalnego pochodzenia oraz posiadać wymagane prawem atesty.

4. Projekt techniczny niniejszego przedsięwzięcia powinien opierać się na rozwiązaniach 
technicznych i technologicznych minimalizujących jego oddziaływanie na stan środowiska i 
wykonany powinien być z uwzględnieniem najlepszej dostępnej techniki w tym zakresie oraz 
wymagań i szczegółowych uwarunkowań z zakresu ochrony środowiska, dotyczących tego 
rodzaju obiektów.



5. W projekcie należy uwzględnić rozwiązania, ograniczające oddziaływanie zbiorników na 
grunty przyległe, aby nie nastąpił niekorzystny wpływ na stosunki wodne w najbliższym 
rejonie.

6. Urządzenia piętrzące zaprojektować w taki sposób, aby maksymalna wysokość piętrzenia 
utrzymywana była na zadeklarowanym poziomie tj.: dla staw n1 – 0,90 m, dla stawu nr 2 – 
0.90 m oraz dla stawu nr 3 – 1,0 m.

III.Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie stwierdzam konieczności

            przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie  
transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie 
wydania decyzji, o których mowa w art, 72 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 
2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko pod warunkiem, 
iż nie ulegną zmianie założenia projektowe przedstawione w postępowaniu przed     
wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, które mogłyby zmienić 
oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko.

7. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii 
przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko. 

W trakcie eksploatacji  nie będą emitowane zanieczyszczenia do wód i  powietrza oraz nie 
będą wytwarzane odpady.

8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

Nie występuje transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

9. Wpływ na obszary Natura 2000.

Projektowane przedsięwzięcie położone będzie na terenie Parku Krajobrazowego Doliny 
Bobru   oraz  na  obszarze  Natura  2000  "Ostoja  nad Bobrem"  (Specjalny  Obszar  Ochrony 
Siedlisk).  Według  obowiązującego  prawa  na  obszarach  Natura  2000  zabrania  się 
podejmowania działań mogących w znaczący sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych 
oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także w znaczący sposób wpłynąć negatywnie na 
gatunki, dla których ochrony został wyznaczony dany obszar Natura 2000. Prace budowlane i 
roboty ziemne wykonywane przy pomocy ciężkiego sprzętu należy prowadzić wyłącznie poza 
sezonem lęgowym ptaków trwającym w południowo-zachodniej Polsce od 15 marca do 15 
lipca.

Na terenie planowanej inwestycji wykonano badania terenowe. Na obszarze inwestycji

stwierdzono występowania siedlisk chronionych. Najbliżej inwestycji, 20 m powyżej od

planowanych do odtworzenia zbiorników, w oddziale 29 g stwierdzono występowanie grądu

środkowoeuropejskiego – 9170. Na terenie przewidzianym pod inwestycję nie stwierdzono

występowania żadnego siedliska Natura 2000.



Obszary te znajdują się jednak całkowicie poza wszelkimi możliwymi oddziaływaniami

związanym z realizacją jaki eksploatacją obiektu. .

W miejscu inwestycji oraz powyżej planowanych do wykonania zbiorników występuje

nadrzeczna olszyna górska – 91E06.Obszary te (poza ostatnim) znajdują się jednak 

całkowicie poza wszelkimi możliwym i oddziaływaniami związanymi z realizacją jaki 
eksploatacją obiektu.

Planowana inwestycja w całości zlokalizowana jest w Parku Krajobrazowym Doliny Bobru. 
Brak w pobliżu inwestycji walorów archeologicznych i kulturowych. Wpływ na krajobraz 
będzie pomijalnie mały, w wpływ ten będzie raczej korzystny podkreślając dodatkowo walory 
krajobrazu. Zbiorniki będą praktycznie niewidoczne ukryte w głębi terenów leśnych.

W fazie budowy prowadzenie robót ziemnych i prac budowlanych na terenie inwestycji 
związane będzie m. in. z emisją hałasu, ruchem maszyn, samochodów i ludzi. W pierwszym 
rzędzie oddziaływania te spowodują, że występujące zwierzęta (ryby, płazy, gady, ptaki i 
ssaki) w pobliżu prowadzonych robót, wycofają się na tereny przyległe. Proponowana 
inwestycja nie spowoduje istotnych niekorzystnych zmian w siedliskach

i gatunkach Natura 2000 i może być realizowana. Inwestycja nie będzie miała negatywnego

wpływu na obszary chronione. Brak negatywnego oddziaływania na najbliższe siedliska

i gatunki chronione w ramach europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000.

Inwestycja nie naruszy integralności obszarów Natura 2000.

UZASADNIENIE

Nadleśnictwo Lwówek Ślaski ul. Obrońców Pokoju 2, 59-600 Lwówek Ślaski złożyło do 
Urzędu  Miasta  i  Gminy  Wleń  wniosek  o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych 
uwarunkowaniach  dla  projektowanego  przedsięwzięcia  pn:  ”Odtworzenie  3  stawów  w 
oddz.29 w leśnictwie Wleń.. Burmistrz Miasta i Gminy Wleń w celu ustalenia konieczności 
sporządzenia raportu oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia na środowisko, zwrócił 
się  pismami  z  dnia  22  lipca  2010r  o  opinie  do  Państwowego  Powiatowego  Inspektora 
Sanitarnego w Lwówku Śląskim oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we 
Wrocławiu.  Po  przeanalizowaniu  złożonego  wniosku  i  otrzymanych  opinii  Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lwówku Śląskim (Postanowienie z dn. 06.08.2010r. 
znak ZNS-601-13/DRJ/10)  i  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu 
(Postanowienie z dn. 17.09.2010r., znak RDOŚ-02-WOOŚ-6613-3/608/10/ms) oraz w oparciu 
o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.  w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  oraz  szczegółowych  
uwarunkowań  związanych  z kwalifikowaniem  przedsięwzięć  do  sporządzenia  raportu  
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) stwierdził obowiązek 
sporządzenia  raportu  o oddziaływaniu  na  środowisko  dla  tego  przedsięwzięcia,  na  etapie 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w zakresie przewidywanym w art. 66 
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. 



Nr 199,  poz.  1227  z  późn.  zm).  Przy  czym  raport  w  szczególności  powinien  zawierać  opis 
oddziaływania na elementy przyrodnicze znajdujące się w zasięgu oddziaływania   przedsięwzięcia 
szczególnie wpływ na przyrodę Parku Krajobrazowego Doliny Bobru -Postanowienie Burmistrza 
Miasta i Gminy Wleń z dnia 19.10.2010r r., znak UmiGW-WOŚ/01/10.
Następnie Postanowieniem z dnia 01.12.2011r  znak. WOOŚ.4242.225.2011.JS.2 Regionalny 
Dyrektor  Ochrony  Środowiska  we  Wrocławiu  uzgodnił  w  toku  postępowania  w  sprawie 
wydania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach,  realizacją  przedsięwzięcia  pn: 
”Odtworzenie 3 stawów w oddz.29 w leśnictwie Wleń.
Ponadto  zawiadomienie  o  wszczęciu  postępowania  zostało  opublikowane  na  stronie 
internetowej  Urzędu,  umieszczone  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  oraz  zostało  dostarczone 
stronie postępowania. W wyznaczonym terminie do składania wniosków i uwag nie wpłynęły 
żadne uwagi i wnioski.                                        

W decyzji uwzględniono w całości uwagi i wnioski w/w organów.
Niniejsza decyzja traci ważność  po upływie czterech lat od dnia w którym stała się 

ostateczna.
.
Biorąc  powyższe  pod  uwagę,  na  podstawie  cytowanych  na  wstępie  przepisów, 

orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  
w Jeleniej Górze, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Wleń, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują:

1. Nadleśnictwo Lwówek Ślaski

2. Przedsiębiorstwo „INWESTBUD” Spółka zo.o. W Wałbrzychu

ul. Jaworowa 15a,58-306 Wałbrzych

3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu

4. a/a
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