
ZAŁĄCZNIK nr  1

do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr  01/2014  z dnia 6.08.2014 r.

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

Nielestno, gmina Wleń”.

1. Inwestor/wnioskodawca.

Biuro Projektów i Usług Budownictwa „AJD PROJEKT” Jerzy Dec, jako pełnomocnik Pana Stanisława 

Kozłowskiego, zam. Nielestno 23 A, 59-610 Wleń.

2. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.

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  2007  r.,  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:



• 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.

         Burmistrz 
Miasta i Gminy Wleń

/-/
                                                                                                                         Bogdan Mościcki


	ZAŁĄCZNIK nr  1

