
Wleń, dnia  06.08.2014 r.

Oś/Nr 7331/01/2014

DECYZJA 01/2014
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust.1 pkt. 4 i art. 85 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 z póź. 

zm.), a także oraz § 3 ust. 1 pkt. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397),  art. 123 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. Z 2000 roku Nr 

98,  poz.  1071 z  póź.  zm.)  po rozpatrzeniu  wniosku w sprawie  wydania  decyzji  o  środowiskowych 

uwarunkowaniach  zgody  na  realizację  przedsięwzięcia  pn.:  „Budowa  stawów  hodowlanych  w 

miejscowości Nielestno na działce nr 137/9, obręb Nielestno, gmina Wleń”.

ustalam

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.
 

pn.:  „Budowa stawów hodowlanych w miejscowości Nielestno na działce nr 137/9, obręb Nielestno, 

gmina Wleń”, w wariancie: dwóch stawów nr 1 i nr 2 połaczonych ze sobą systemem paciorkowym, o 

łącznej powierzchni zabudowy 0,5044 ha i łacznej powierzchni zalewu 0,3345 ha i głębokości od 1,4 

m do 1,97 m, przy prowadzeniu niskointensywnej produkcji ryb 500-600 kg/rok i spuszczaniu wody ze 

stawów raz na dwa lata,

i określam następujące warunki realizacji przedsięwzięcia:

I.  Wymagania  dotyczące  ochrony  środowiska  konieczne  do  uwzględnienia  
w  dokumentacji  wmaganej  do  wydania  decyzji  wyszczególnionej  w  art.  72  ust.1  pkt  1
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:

1. Wykonać skarpy  stawów o  małym kącie  nachylenia  (1:2),  wszędzie  tam gdzie  to  będzie

możliwe, w celu umożliwienie dostępu do wody dziko żyjącym zwierzętom.

2. Wykonać  na  potoku  Ochotnica  w  km  0+400,  na  ujęciu  wody  do  stawów,  urządzenie

zapewniające  samoczynnie  ciągły  przepływ  nienaruszalny  w  tym  potoku,  na  poziomie  

nie mniejszym niż 0,121 m³/s.

3. Wykonać,  na  dopływie  i  odpływie  wody  ze  stawów,  zabezpieczenie  w  postaci  siatki

o  grubości  oczek  uniemożliwiających  przedostawanie  się  ryb  hodowlanych  do  potoku

Ochotnica.
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II.  Wymagania  dotyczące  ochrony  środowiska  konieczne  do  uwzględniania  na  etapie
realizacji przedsięwzięcia:

1. Nie wycinać drzew i krzewów.

2. Przed  rozpoczęciem  prac,  mających  na  celu  wykonanie  niecek  stawowych,  należy

zdjąć  z  miejsca  inwestycji  warstwę  urodzajną  (humusową)  gleby,  odpowiednio  ją

zabezpieczyć  i  wykorzystać  po  zakończeniu  prac  do  rekultywacji  terenu  w  otoczeniu

stawów.

3. Do  budowy  grobli  stawów  oraz  usypania  i  kształtowania  skarp  i  nasypów,

wykorzystać  materiał  pozyskany  przy  wykonaniu  niecek  stawowych  lub  z  ich

bezpośredniego sąsiedztwa.

4. Prace  budowlane  wokół  stawów  zorganizować  zapewniając  oszczędne  korzystanie

z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni oraz szaty roślinnej.

5. Sprzęt  budowlany  garażować,  naprawiać  i  tankować  poza  terenem  budowy,  na  terenie

utwardzonym  i  odpowiednio  zabezpieczonym  przed  przedostaniem  się  do  gruntu

ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych.

6. Podczas  prac  budowlano-montażowych  nie  przeciążać  maszyn  budowlanych

i  środków  transportu  oraz  wyłączać  silniki  w  czasie  przerwy  w  pracy.  Sprzęt  i  środki

transportu  używane  podczas  budowy  powinny  spełniać  wymagania  dotyczące

dopuszczalnej  emisji  spalin.  Powinny  być  również  nadzorowane  podczas  postojów

i  maksymalnie  zabezpieczone  przed  możliwością  awaryjnego  wycieku  paliwa

i  smarów.  Stan  techniczny  tego  sprzętu  i  środków  transportu  powinien  być  na  bieżąco

monitorowany.  Nie  należy  dopuszczać  do  pracy  uszkodzonego  sprzętu  budowlanego  

i  środków  transportu.  W  razie  zanieczyszczenia  gruntu  substancjami  ropopochodnymi

wskutek  awarii  sprzętu,  należy  niezwłocznie  miejsce  zanieczyszczenia  zneutralizować

sorbentem i usunąć jako odpad.

7. Wytworzone  odpady  gromadzić  selektywnie  i  przekazywać  do  odzysku  lub

unieszkodliwienia  podmiotom  posiadającym  stosowne  zezwolenie  na  gospodarowanie

tymi odpadami.

8. Wszystkie  prace  budowlane  sprzętem  o  zwiększonej  emisji  hałasu  prowadzić  w  porze

dziennej, w możliwie najkrótszym czasie.

9. Przy  realizacji  inwestycji  stosować  materiały  pochodzenia  naturalnego,  typu  grunt

mineralny,  bale  drewniane  i  miejscowy  kamień;  użycie  zaprawy  betonowej  lub  

gotowych  elementów  betonowych  ograniczyć  do  niezbędnego  minimum,  tj.  miejsc

gdzie jest to uzasadnione względami i wymogami bezpieczeństwa.

10. Zobowiązuję się inwestora do prowadzenia w/w prac poza okresem ochronnym ustalonym dla pstrą-

ga potokowego oraz z uwzględnieniem stanowisk gatunków chronionych takich jak: parzydło leśne 

występujących w sąsiedztwie planowanej inwestycji.

III. Warunki konieczne do uwzględnienia na etapie eksploatacji inwestycji:

1. Przy  poborze  wody  do  stawów  z  potoku  Ochotnica,  zachować  wielkość  przepływu

nienaruszalnego w potoku na poziomie nie mniejszym niż 0,121 m³/s.
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2. Na  dopływie  i  odpływie  wody  do  i  ze  stawów  zastosować  zabezpieczenie  

w  postaci  siatki  o  grubości  oczek  uniemożliwiających  przedostanie  się  ryb

hodowlanych do potoku Ochotnica.

3. W  przypadku  dania  substancji  leczniczych,  wody  ze  stawów  spuszczać  dopiero  po

całkowitym zdegradowaniu się leków.

4. Wapnowanie  stawów  przeprowadzać  w  okresie  jesiennym,  po  spuszczeniu  z  nich

wody.

5. Spuszczanie  wody  ze  stawów  prowadzić  poza  sezonem  rozrodczym  i  migracyjnym  

płazów,  czyli  poza  okresem  od  1  marca  do  31  maja  i  od  15  września  

do 31 października.

IV.  Przed  rozpoczęciem  realizacji  przedsięwzięcia  nie  stwierdzam  konieczności
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgra-
nicznego  oddziaływania  na  środowisko  w  ramach  postępowania  w  sprawie

wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ,3 i 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r.o  

udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczństwa

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Planowana  do  realizacji  inwestycja  zlokalizowana  jest  na  działce  ewidencyjnej

nr  137/9  obręb  Nielestno.  Według  przedłożonego  wypisu  35/2014  z  dnia  7  marca  2014  r.

i  wyrysu  z  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  i  gminy  Wleń

w  granicach  administracyjnych,  zatwierdzonego  Uchwałą  Rady  Miasta  i  Gminy  Wleń  

65/XIV/07  z  dnia  20  grudnia  2007r  .,  opublikowaną  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa

Dolnośląskiego  nr  28,  poz.  411,  z  dnia  6  lutego  2008  r.,  teren  przedmiotowej  działki  nr  137/9,

mieści  się  w  konturze  planu  oznaczonym  jako:  R  –  tereny  rolnicze,  M  –  zabudowa  mieszana  

(jednorodzinna  i  zagrodowa  –  istniejące),  Na  terenach  rolniczych,  dopuszcza  się  m.in.  stawy

rybno-rekreacyjne i zbiorniki małej retencji.

Według  informacji  zawartych  w  „Raporcie  o  oddziaływaniu  na  środowisko

przedsięwzięcia  pod  nazwą:  „Budowa  stawów  hodowlanych  w  m.  Nielestno  na  działce  

nr  137/9,  obręb  Nielestno,  gmina  Wleń”  [  Katarzyna  Bakalarz-Korczowska,  Anna  

Rościszewska,  „Aura”  Centrum  Doradztwa  Ekologicznego,  ul  Staszica  111,  59-700  

Bolesławiec,  luty  2014]”,  i  przedłożonym  uzupełnieniu  do  raportu,  przedmiotowe

przedsięwzięcie  jest  zlokalizowane  w  miejscowości  Nielestno  na  dz.  ew.  nr  137/9,

o  powierzchni  1,39  ha  i  będzie  polegało  na  budowie  dwóch  stawów  hodowlanych,  w  systemie

paciorkowym  wraz  z  niezbędnymi  do  ich  utrzymania  urządzeniami  hydrotechnicznymi.  Prace

budowlane  będą  polegały  na  pogłębieniu  naturalnie  występujących  na  terenie  inwestycji

niecek,  usypaniu  skarp  oraz  utwardzeniu  i  zabezpieczaniu  grobli,  Źródłem  poboru  wody  do

stawów  będzie  ciek  Ochotnica  (funkcjonują  jeszcze  nazwy  tego  typu  cieku:  Lipka  i  Chrośnicki

Potok)  w  km  0+400,  natomiast  zrzut  wody  ze  stawów  będzie  odbywał  się  za  pośrednictwem  

wylotu  betonowego  do  ww.  cieku  w  km  0+270.  Teren  działki  przeznaczonej  pod  

przedmiotową  inwestycję  od  strony  północnej  i  zachodniej  przylega  do  potoku  Ochotnica,  od

strony  południowo-wschodniej  do  drogi  komunikacyjnej,  natomiast  od  południowej  do

terenów  rolnych.  W  ramach  przedsięwzięcia  przewiduje  się  wykonanie  następujących

obiektów o parametrach:
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• Staw nr 1:

- powierzchnia zabudowy: 0,2659 ha

- powierzchnia zalewu: 0,1855 ha

- powierzchnia dna: 0,1592 ha

- długość grobli: 186,0 m

- rzędna korony grobli: 236,60 m .n.p.m.

- rzędna piętrzenia: 234,95 m n.p.m.

- szerokość korony grobli: 2,00 m, 2,50 m, 4,00 m

- głębokość napełnienia stawu: 1,65 m

• Staw nr 2:

- powierzchnia zabudowy: 0,2385 ha

- powierzchnia zalewu: 0,1490 ha

- powierzchnia dna: 0,1123 ha

- długość grobli: 172,0 m

- rzędna korony grobli: 236,60 m .n.p.m.

- rzędna piętrzenia: 234,95 m n.p.m.

- szerokość korony grobli: 1,50 m, 2,50 m (3,00 m)

- głębokość napełnienia stawu: 1,95 m

• Zastawka służąca do napełniania stawów:

na cieku Ochotnica w km 0+400, w miejscu istniejącego progu wodnego, jako budowla

betonowa o wysokości 1,00 m, z prowadnicami szandorów, zlokalizowana

w lewostronnym brzegu Ochotnicy, posadowiona na fundamencie betonowym grubości

15 cm, połączona ze stawem nr 1 za pomocą rurociągu PCV315 mm, o długości 11,7 mb

• Mnichy spustowe:

dwa mnichy spustowe wykonane będą jako budowle betonowe o wysokościach 3,30 m

(przy wlocie wody w stawie nr 1) i 3,60 m (przy wlocie wody w stawie nr 2),

z podwójnymi prowadnicami dla szandorów i drewnianym pomostem

• Płuczka:

Płuczka  wykonana  zostanie  jako  komora  żelbetowa  o  wymiarach  6x4x4  [m]  i  grubości

ścian  0,30  m,  usytuowana  będzie  w  sąsiedztwie  stawu  nr  2  i  połączona  z  tym  stawem

rurociągiem PCV200 mm i długości 6,20 mb

• Studnia betonowa połączeniowa Ø 1200 mm:

Do niej będą włączone rurociągi z mnicha stawowego w stawie nr 2 i z płuczki oraz

rurociągu z rur PCV315 mm odprowadzający wody do wylotu betonowego w km 0+270

potoku Ochotnica.

Przewiduje  się,  że  produkcja  ryb  będzie  prowadzona  systemem  niskointensywnym,

średnioroczny  przyrost  masy  ryb  wyniesie  ok,  500-600  kg,  spuszczanie  wody  odbywać  się

będzie raz na dwa lata, w celu odłowu ryb i pielęgnacji dna.

Autorzy  raportu  przeanalizowali  drugi  alternatywny  wariant  przedsięwzięcia,

polegający  na  całkowicie  ekstensywny  chowie  ryb  w  stawach.  Jednakże  ze  względów

przyrodniczych i ekonomicznych wariant ten był  mniej  korzystny niż wariant  wybrany do realizacji.
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Planowane  przedsięwzięcie  zlokalizowane  jest  w  granicach  jednolitej  części  wód

powierzchniowych  (JCWP)  Lipka  o  kodzie  PLRW6000716349,  położonej  w  scalonej  części  

wód  SO0606.  W  Planie  zagospodarowania  wodami  na  obszarze  dorzecza  Odry (PGWO)

(Monitor  Polski  z  2011  r.  Nr  40,  poz.  451),  określono,  że  jest  to  potok  wyżynny  węglanowy

z substratem gruboziarnistym (typ 7),  jego status to  naturalna część  wód o stanie dobrym i  nie  

jest  zagrożona  nieosiągnięciem  celów  środowiskowych.  Celem  środowiskowym  dla  tej  JCWP

jest  utrzymanie  dobrego  stanu  ekologicznego  i  dobrego  stanu  chemicznego.  Z  uwagi  na

położenie  stawu  w  naturalnym  obniżeniu,  obok  potoku,  i  jedynie  okresowy  pobór  wody

i  spuszczanie  wody  ze  stawów  raz  na  dwa  lata  oraz  ciągłe  utrzymanie  w  cieku,  co  najmniej

przepływu  nienaruszalnego  poniżej  ujęcia  wody  i  zabezpieczenia  przed  przedostaniem  się  ryb

hodowlanych  do  potoku  –  planowane  przedsięwzięcie  nie  powinno  negatywnie  wpływać  na

osiągniecie  celów  środowiskowych  jednolitej  części  wód  powierzchniowych,  w  obrębie  której  

się znajduje.

W  odniesieniu  do  wód  podziemnych,  przedsięwzięcie  zlokalizowane  jest  w  obszarze

jednolitej  części  wód  podziemnych  (JCWPd)  o  europejskim  kodzie  PLGW631091i  nazwie

91. Celem środowiskowym dla jednolitych części wód podziemnych jest:

• zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych

• zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych,

• zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych.

W  Planie  gospodarowania  wodami  na  obszarze  dorzecza  Odry  określono  dla  tej  JCWPd  stan

ilościowy  i  stan  chemiczny  jako  dobry  oraz  oceniono,  że  nie  jest  zagrożone  osiągniecie  celów

środowiskowych.  Planowana  do  realizacji  inwestycja,  ze  względu  na  swój  charakter

i  lokalizację  nie  będzie  miała  żadnego  wpływu  na  osiągniecie  celów  środowiskowych  jednolitej

części wód podziemnych, w obszarze której się znajduje.

W  okresie  budowy  stawów  do  środowiska  emitowane  będą  do  powietrza

zanieczyszczenia  pyłowe  oraz  pochodzące  ze  spalania  paliwa  w  silniku  spalinowym  sprzętu

budowlanego  używanego  w  trakcie  prac  budowlanych.  Emitowany  będzie  również  hałas

spowodowany  pracą  sprzętu  mechanicznego.  Emisja  zanieczyszczeń  do  powietrza  oraz  hałas

ustąpią  wraz  z  zakończeniem  realizacji  przedsięwzięcia.  Podczas  prowadzenia  robót

budowlano-montażowych  wytworzone  zostaną  różne  odpady  (np.:  odpady  bytowe

pracowników,  masy  ziemne,  kamienie  i,t,p).  W  tym  okresie  istnieje  prawdopodobieństwo  

zanieczyszczenia  gruntów  substancjami  ropopochodnymi  pochodzącymi  ze  sprzętu

budowlanego  i  środków  transportu.  Może  też  dojść  do  negatywnego  oddziaływania  na  

środowisko przyrodnicze tego terenu.

Przedsięwzięcie  zlokalizowane  jest  w  granicach  obszarów  chronionych:  obszaru

mającego  znaczenie  dla  Wspólnoty  Ostoja  nad  Bobrem  PLH020054  oraz  Parku  

Krajobrazowego Doliny Bobru.
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Z  danych  będących  w  posiadaniu  RDOŚ  Wrocław  (tj.  Projektu  Planu  Zadań  Ochronnych  

dla  obszaru  mającego  znaczenie  dla  Wspólnoty  Ostoja  nad  Bobrem  PLH020054)  wynika,

iż  przedmiotowe  przedsięwzięcie  planowane  jest  poza  stwierdzonymi  siedliskami  

przyrodniczymi  oraz  stanowiskami  roślin  i  zwierząt  wymienionych  w  załącznikach  I  i  II

Dyrektywy  Rady  92/43/EWG  z  dnia  21  maja  1992  r.  w  sprawie  ochrony  siedlisk

przyrodniczych  oraz  dzikiej  fauny  i  flory  (Dz.  U.  UE  L.92.206.7,  Dz.  U.  UE-sp15-2-102 z  późn.

zm.)  będącymi  przedmiotami  ochrony  ww.  obszaru  Natura  2000.

W  celu  ograniczenia  negatywnego  wpływu  realizacji  przedmiotowego  przedsięwzięcia

na  środowisko  przyrodnicze  i  jego  poszczególne  elementy,  występujące  w  obrębie

i  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  przedmiotowego  zamierzenia,  nakłada  się  warunki  określone  

w rozstrzygnięciu niniejszej decyzji.

Warunek  określony  w  pkt  I.1  wykonania  skarp  stawów  o  łagodnym  nachyleniu  ma  na  

celu  umożliwienie  korzystania  ze  stawów  przez  zwierzęta,  stwarzające  miejsca  bytowania  

i rozrodu płazów.

Warunek  określony  w  pkt  I.2  i  pkt  III.1  ma  na  celu  zapewnienie  minimalnej  ilości

wody niezbędnej do utrzymania życia biologicznego w cieku wodnym.

Warunek  określony  w  pkt  I.3  i  III.2  nałożono  w  celu  umożliwienia  przedostawania

się ryb hodowlanych do środowiska naturalnego.

Warunek  określony  w  pkt  II.1  nałożono  w  celu  ochrony  ptaków  oraz  innych  zwierząt

wykorzystujących  zadrzewienia  i  zakrzaczenia  jako  miejsce  bytowania,  żerowania  i  rozrodu

oraz jako istotny element korytarza migracyjnego. 

Warunki  określone  w  pkt  II.2,  3  i  9  mają  na  celu  ponowne  wykorzystanie  zdjętej

warstwy  urodzajnej  gleby  i  wydobytych,  przy  tworzeniu  niecek  stawowych  mas  ziemnych.

Zastosowania  materiałów  miejscowych  i  pochodzenia  naturalnego,  ma  spowodować  jak

najmniejsze  zmiany  w  krajobrazie  i  ograniczyć  niekorzystny  wpływ  inwestycji  na  środowisko

przyrodnicze.

Warunek  określony  w  pkt  III.5  nałożono  w  celu  ochrony  płazów,  dla  których

przedmiotowe stawy mogą stanowić miejsce bytowania, rozmnażania i żerowania.

Warunki  określone  w  pkt  III.3  i  4  mają  zapobiec  przedostawaniu  do  środowiska

wodnego substancji o potencjalnie szkodliwym działaniu.

Warunki  pkt  II.4-8  –  są  wypełnieniem  art.  75  ustawy  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.

Prawo  ochrony  środowiska (Dz.  U.  Z  2013  r.,  poz.  1232  ze  zm.)  -  nałożone  zostały  w  celu

zabezpieczenia  gruntu  przed  skażeniem  substancjami  ropopochodnymi,  odpadami  stałymi  lub

płynnymi  czy  substancjami  mogącymi  zmienić  chemizm  gleby  w  trakcie  realizacji  inwestycji,

gdyż  podczas  prac  budowlano-montażowych  istnieje  zagrożenie  zanieczyszczenia

środowiska  gruntowo-wodnego  różnymi  związkami  szkodliwymi  dla  środowiska,  w  tym  

również  związkami  ropopochodnymi,  z  używanych  w  tym  czasie  urządzeń  technicznych,
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maszyn  budowlanych,  środków  transportu  i  różnych  materiałów  budowlanych,  jak  również

w  wyniku  wytwarzania  wielu  odpadów.  Zapobieganie,  degradacji  gruntu  pozwoli  po

zakończeniu  inwestycji  na  łatwiejsze  i  szybsze  uporządkowanie  i  zrekultywowanie  gruntu,

użytkowanego  tymczasowo  w  trakcie  realizacji.  Warunek  niedopuszczenia  do  pracy  sprzętu  

niesprawnego  technicznie,  ma  na  celu  również  ochronę  środowiska  przed  nadmierną  emisją

spalin i hałasu.

Po  przeanalizowaniu  przedłożonego  opracowania  „Raport  o  oddziaływaniu  na  

środowisko  przedsięwzięcia  pod  nazwą:  „Budowa  stawów  hodowlanych  w  m.  Nielestno  na  

działce  nr  137/9,  obręb  Nielestno,  gmina  Wleń”  [  Katarzyna  Bakalarz-Korczowska,  Anna

Rościszewska,  „Aura”  Centrum  Doradztwa  Ekologicznego,  ul  Staszica  111,  59-700  

Bolesławiec,  luty  2014]” i  uzupełnienie  Raportu  oraz  w/w  materiałów  będących  w  posiadaniu

tutejszego  organu,  stwierdzić  można,  iż  realizacja  planowanej  inwestycji,  przy  zastosowaniu

warunków  określonych  w  rozstrzygnięciu  niniejszego  postanowienia,  nie  będzie  wywierać

znaczącego wpływu na środowisko.

Ze  względu  na  lokalne  i  niewielkie  oddziaływanie  przedsięwzięcia  w  okresie  jego

realizacji  i  eksploatacji,  zawierające  się  głównie  w  granicach  działki  należącej  do  inwestora,

planowane  przedsięwzięcie  nie  ma  możliwości  oddziaływania  na  obszary  przygraniczne,  

położone  poza  granicami  kraju  (najbliższa  odległość  od  granicy  kraju  w  linii  prostej  wynosi

około 26km).

UZASADNIENIE

Dnia 28.10.2013 r. wpłynął do tut. Urzędu Miasta i Gminy Wleń wniosek Biura Projektów i Usług 

Budownictwa  „AJD  PROJEKT”  Jerzy  Dec,  jako  pełnomocnika  Pana  Stanisława  Kozłowskiego,  zam. 

Nielestno 23 A, 59-610 Wleń o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia pn.: „Budowa stawów hodowlanych w miejscowości Nielestno na działce nr 137/9, obręb 

Nielestno,  gmina Wleń” oraz z zapytaniem czy planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się jako mogące 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wraz z wnioskiem wpłynęła opłata skarbowa w wysokości 

17  zł  za  złożenie  pełnomocnictwa  i  opłata  za  wydanie  decyzji  środowiskowej  w  kwocie  205  zł.  Do 

przedmiotowego wniosku inwestor dołączły kartę informacyjną przedsięwzięcia.

Następnie dnia 02.12.2013 r. tut. organ wystąpił do Powiatowej Stacj Sanitarno Epidemiologicznej w 

Lwówku  Śląskim,  ul.  Partyzantów  6,  59-600  Lwówek  Śląski  oraz  do  Regionalnej  Dyrekcji  Ochrony 

Środowiska  z  zapytaniem  czy  dla  planowanej  inwestycji  istnieje  obowiązek  przeprowadzenia  oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Jednocześnie na wniosek RDOŚ Wrocław firma „AJD PROJEKT” uzupełniła żądane informacji 

pismem z dnia 13.12.2013 r. 

Kolejno postanowieniem WOOŚ.4240.925.2013.ŁCK.1 z dnia 16.12.2013 r. RDOŚ we Wrocławiu 

wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko.

Natomiast  dnia  18.12.2013  r.  postanowieniem  ZNS.9080.2.16.2013  Państwowy  Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Lwówku Śląskim, ul. Partyzantów 6, 59-600 Lwówek Śląski wyraził opinię o braku 

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W  wyniku  czego  dnia  15.01.2014  r.  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Wleń  postanowieniem 
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RGP.6220.1.1.2014 stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w 

przedsięwzięcia, jak również określił zakres raportu.

Jednocześnie tut. organ postanowieniem OŚ/01/2014 z dnia 15.01.2014 r. zawiesił postępowanie 

administracyjne do czasu złożenia przez inwestora raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Kolejno dnia 17.02.2014 r. wpłynał do tut. urzędu wniosek Biura Projektów i Usług Budownictwa 

„AJD PROJEKT” Jerzy Dec, jako pełnomocnika Pana Stanisława Kozłowskiego, zam. Nielestno 23 A, 59-610 

Wleń o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  pn.: 
„Budowa stawów hodowlanych w miejscowości Nielestno na działce nr 137/9, obręb Nielestno, gmina 

Wleń” wraz z załącznikiem w postaci raportu o oddziaływaniu na środowisko w/w przedsięwzięcia.

Dnia  04.03.2014  r.  tut.  organ  postanowieniem  OŚ/02/2014  odwiesił  postępowanie 

administracyjne  prowadzone  w  w/w  sprawie,  jak  również  dnia  06.03.2014  r.  obwieszczeniem 

OŚ.01/2014  zawiadomił  strony  postępowania  oraz  poprzez  stronę  internetową  www.wlen.pl o 

rozpoczęciu udziału społeczeństwa w w/w sprawie, jak również mozliwości wypowiedzenia się co do 

zebranych  materiałów i  dowodów w terminie  21  dni  od  daty  otrzymania  obwieszczenia,  informując 

jednocześnie  że  strony mogą zapoznać się  z  aktami  sprawy,  uzyskać  wyjaśnienia  składać  wnioski  w 

siedzibie UMiG Wleń, Pl. Bohaterów Nysy 7, tel. 75 7136085 (osobiście, na piśmie, przez pełnomocnika).

Następnie dnia 06.03.2014 r. Burmistrz MiG Wleń przedłozył do RDOŚ we Wrocławiu oraz do PSSE 

we Lwówku Śląskim raport o odziaływaniu na środowisko celem uzgodnienia.

W ramach przeprowadzonego udziału społeczeństwa dnia 31.03.2014 r. wpłynął wniosek  L.dz. 

DZPK/JG/6633/231/03/2014/kk Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych oddział w Jeleniej Górze, 

ul. Kamiennogórska 2, 58-570 Jelenia Góra, w/w wniosek zawierał informację, że planowana inwestycja ma 

być realizowana na terenie przyległym do potoku Ochotnica, który zgodnie z zapisami planu ochrony Parku 

Krajobrazowego  Doliny  Bobru  i  jego  otuliny  jest  obszarem  o  szczególnych  walorach  przyrodniczych 

typowanym do  ochrony  w formie  uzytku  ekologicznegoz  uwagi  na  liczna  populację  parzydła  leśnego. 

Przedmiotowy ciek jest również siedliskiem wystepowania m.in. pstrąga potokowego, dla którego zrzuty wody 

z projektowanych stawów mogą stanowić zagrożenie, zwłaszcza podczas okresu migracji tego gatunku w 

górę  potoku.  Z  uwagi  na powyższe  Dolnośląski  Zespół  Parków Krajobrazowych  oddział  Jelenia  Góra 

sugeruje  aby  wszelkie  prace  związane  z  ewentualna  budową  oraz  zagospodarowaniem  stawów 

hodowlanych  prowadzone  były  poza  okresem  ochronnym  dla  tego  gatunku  praz  przy  uwzględnieniu 

stanowisk gatunków chronionych występujących w sąsiedztwie planowanej inwestycji. 

Wniosek został rozpatrzony pozytywnie w całości wobec powyższego zobowiązuję się inwestora do 

prowadzenia  w/w  prac  poza  okresem ochronnym pstraga  potokowego,  jak  również  z  uwzględnieniem 

stanowisk  gatunków  chronionych  takich  jak:  parzydło  leśne  występujących  w  sąsiedztwie  planowanej 

inwestycji.

Postanowieniem ZNS.9081.3.1.2014 z dnia 19.03.2014 r. PPIS w Lwówku Śląskim zaopiniował 

pozytywnie środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod względem wymagań higienicznych i 

zdrowotnych.

Natomiast  RDOŚ  we  Wrocławiu  wezwał  inwestora  do  uzupełniena  raport  pismem 

WOOŚ.4242.28.2014.JNK.1 z dnia 15.04.2014 r. wskazując zakres brakujących informacji.

Kolejno dnia 05.05.2014 r. firma Biuro Projektów i Usług Budownictwa „AJD PROJEKT” złożyło w 

RDOŚ Wrocław wnioskowane wyjaśnienia i uzupełnienia odnośnie raportu środowiskowego.

Następnie  dnia  21.05.2014 r.  wpłynęło  do  tut.  Urzędu postanowienie  z  RDOŚ we  Wrocławiu 

uzgadniające pozytywnie realizację przedmiotowego przedsięwzięcia wraz z określeniem warunków jego 

realizacji.
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W  związku  ze  zgromadzeniem  wymaganych  dokumentów  i  uzgodnień  dnia  11.06.2014  r. 

obwieszczeniem OŚ.02/2014 Burmistrz Miasta i Gminy Wleń ponownie zawiadomił strony postępowania 

oraz poprzez stronę internetową www.wlen.pl o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w w/w sprawie, jak 

również mozliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów w terminie 21 dni od 

daty otrzymania obwieszczenia,  informując jednocześnie że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, 

uzyskać wyjaśnienia składać wnioski  w siedzibie  UMiG Wleń, Pl.  Bohaterów Nysy 7,  tel.  75 7136085 

(osobiście, na piśmie, przez pełnomocnika).

W wyniku przeprowadzonego udziału społeczeństwa nie wpłynął żaden wniosek.

Mając  na  uwadze  powyższe,  w  celu  zminimalizowania  potencjalnego  negatywnego

wpływu  przedsięwzięcia  na  środowisko,  na  podstawie  powołanych  na  wstępie  przepisów

prawnych, postanowiono jak w sentencji.

Niniejsza decyzja zostanie podana do publicznej wiadomości w publicznie dostępnym wykazie 

danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez 

Burmistrz Miasta i Gminy Wleń.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej 

Górze, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji,  o której 

mowa w art. 72 ust. 1 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  póź.zm.),  albo  zgłoszenia  budowy  lub  wykonania  robót 

budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego w jego części zgodnie 

z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.  – Prawo budowlane; wniosek ten powinien być złożony  w terminie 

czterech  lat od dnia,  w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z 

zastrzeżeniem ust 4. Wyżej wymienionej ustawy. 

         Burmistrz 
Miasta i Gminy Wleń

/-/
                                                                                                                         Bogdan Mościcki

Otrzymują:
1. Pan Stanisław Kozłowski

59-610 Wleń, Nielestno 23A

2. Biuro Projektów i Usług Budownictwa, AJD PROJEKT Jerzy Dec

59-820 Leśna, ul. Kościuszki 5/2A

3. REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU

50-153 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1
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4. DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

58-500 Jelenia Góra, ul. Kamiennogórska 2

5. STAROSTWO POWIATOWE W LWOWKU ŚLĄSKIM

59-600 Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25

6. POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W LWÓWKU ŚLĄSKIM

59-600 Lwówek Śląski, ul. Partyzantów 6

7. Pan Wojciech Kozłowski

59-610 Wleń, Nielestno 23A 

8. Pan Paweł Kozłowski

59-610 Wleń, Nielestno 23A 

9. Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląski

59-600 Lwówek Śląski, ul. Szpitalna 4

10. DZMiUW we Wrocławiu, Oddział w Lwówku Śląskim

59-600 Lwówek Śląski, ul. Jaśkiewicza 24

11. a/a

Opłata skarbowa w wysokości 205 zł. pobrana zgodnie  z częścią I ust. 45 załącznika do ustawy z dn.  
16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.z 2006 r., Nr 225, poz. 1635 z póż.zm.).
Sprawę prowadzi: Tomasz Kołodziej, tel. 75 7136085       
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