
Wleń, dnia 15.01.2014 r.
RGP.6220.1.1.2014

P O S T A N O W I E N I E

  Na podstawie   art.  63  ust.  1  i  4  ustawy  z  dnia  03  października  2008  roku  o 

udostępnieniu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 

1227 z póź. zm.) 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 z dnia 28.10.2013 

roku, złożonego przez Pana Jerzego Dec (pełnomocnika), Biuro Projektów i Usług Budownictwa AJD 

PROJEKT, ul. Kościuszki 5/2A, 59-820 Leśna,  reprezentującego Pana Stanisława Kozłowskiego, 

Nielestno 23A, 59-610 Wleń i zasięgnięciu opinii  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lwówku Śląskim

stwierdzam konieczność

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na : 

„Budowie  stawów  hodowlanych  w  miejscowości  Nielestno  na  działce  nr  137/9,  obręb 

Nielestno,  gmina  Wleń”,  realizowanego  na  działce  o  numerze  ewidencyjnym  137/9  w 

miejscowości Nielestno, gmina Wleń.

U Z A S A D N I E N I E

Pan  Jerzy  Dec  (pełnomocnik),  Biuro  Projektów  i  Usług  Budownictwa  AJD  PROJEKT,  ul. 

Kościuszki 5/2A, 59-820 Leśna  reprezentujący Pana Stanisława Kozłowskiego, Nielestno 23A, 59-

610 Wleń, wnioskiem z dnia 28.10.2013 roku wystąpił do Burmistrza Miasta I Gminy 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”,  realizowanego  na  działce  o  numerze  ewidencyjnym  137/9  w 

miejscowości Nielestno, gmina Wleń.

Informacja o postanowieniu została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie 

danych o dokumentach prowadzonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Wleń, zgodnie z art. 21 
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ust. 2, pkt 8 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.).

Na  podstawie  załączonej  do  wniosku  informacji  o  planowanym  przedsięwzięciu, 

zawierającej  dane określone w  art.  3  ust.  1  pkt  5 ustawy z dnia  3 października  2008 r.  o 

udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie 

środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z 

póź. zm.) ustalono, że planowane przedsięwzięcie należy do rodzaju przedsięwzięć, o których 

mowa w art. 71 ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy, które  wyszczególnione jest w  § 3 ust. 1 pkt 88 lit „e” 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Dz.  U.  Nr  213,  poz.  1397),  tj.  budowa  zbiorników 

wodnych lub stawów. 

W myśl powyżej cytowanego rozporządzenia przedmiotowa inwestycja zalicza się do 

przedsięwzięć  mogących  potencjalnie  znacząco  oddziaływać  na  środowisko,  dla  których 

obowiązek  przeprowadzenia  oceny oddziaływania  przedsięwzięcia  na  środowisko może  być 

wymagany. 

Zgodnie  z  art.  64  ust.  1  i  2  ustaw  z  dnia  3  października  2008  r.  o  udostępnianiu 

informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Miasta i Gminy Wleń wystąpił o opinię co do 

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej 

inwestycji,  a  w  przypadku  stwierdzenia  takiej  potrzeby,  określenia  zakresu  raportu  do: 

Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w Lwówku  Śląskim (pismo  znak  L.dz. 

628/13 z  dnia 2 grudnia 2013 roku) oraz Regionalnego Dyrektora  Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu (pismo znak L.dz. 629/13 z dnia 2 grudnia 2013 roku).

Organy te wydały opinie:

• Państwowy  Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Lwówku Śląskim, postanowieniem numer 

ZNS.9080.2.16.2013  z  dnia  18  grudnia  2013  roku)  stwierdził  brak  potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia  na środowisko. 

• Regionalny  Dyrektor  Ochrony  Środowiska  we  Wrocławiu,  postanowieniem  numer 

WOOŚ.4240.925.2013.ŁCK.1  z  dnia  16  grudnia  2013  roku)  wyraził  opinię,  że  dla 

przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stawów hodowlanych w miejscowości Nielestno 

na działce nr 137/9, obręb Nielestno, gmina Wleń”, realizowanego na działce o numerze 

ewidencyjnym  137/9  w  miejscowości  Nielestno,  gmina  Wleń, istnieje  konieczność 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
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Tutejszy organ przeanalizował  zebraną dokumentację  w sprawie,  dokonał weryfikacji 

informacji  zawartych w karcie  informacyjnej  przedsięwzięcia.  Na podstawie zgromadzonego 

materiału  dowodowego  stwierdził,  iż  realizacja  planowanego  przedsięwzięcia  winna  być 

poprzedzona ocena oddziaływania na środowisko.

Jak wynika z przedłożonej dokumentacji przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie 

na  budowie  dwóch  stawów  hodowlanych  w  systemie  paciorkowym  do  hodowli  ryb 

karpiowatych wraz z niezbędnymi urządzeniami hydrotechnicznymi.

Przedsięwzięcie  zlokalizowane  zostanie  w  miejscowości  Nielestno  na  działce 

ewidencyjnej  137/9,  obręb  Nielestno,  gmina  Wleń.  Zgodnie  z  zapisami  miejscowego  planu 

zagospodarowania przestrzennego nr 65/XIV/07 z dnia 20 grudnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. 

Nr 28 poz. 411 z dnia 6 lutego 2008 r.), działka objęta wnioskiem leży w obszarze oznaczonym 

w planie symbolami R (teren rolniczy z dopuszczalna funkcją jako stawy rybno-rekreacyjne i 

zbiorniki  małej  retencji),  M (teren zabudowy mieszkalnej)  oraz symbolami  GSB/OW (strefa 

„B” ochrony podstawowych wartości kulturowych, Strefa „OW” obserwacji Archeologicznej), 

TZ@ (tereny  zalane  podczas  powodzi),  TCP  (tereny  cenne  przyrodniczo,  proponowane  do 

objęcia ochroną). Inwestycja od strony północnej i zachodniej przylega do potoku Ochotnica, od 

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

rolnych.

Łączna powierzchnia zalewu stawów wyniesie ok 0,34 ha. Powierzchnia stawu nr 1 wraz 

z  zabudową  wyniesie  około  0,26  ha,  a  stawu  nr  około  0,23  ha.  Planowana  inwestycja 

usytuowana zostanie w sposób zapewniający szeregowe zasilanie stawów. Zasilenie odbywać 

się  będzie  ze  stawu  wyżej  położonego  do  niżej  położonego.  W  stawach  produkcja  będzie 

prowadzona systemem Ekstensywnym. Średnioroczny przyrost masy ryb wyniesie około 500-

600 kg z 0,34 ha powierzchni użytkowej.

Każdy z dwóch stawów składać się będzie z wału ziemnego – grobli. Do napełniania 

stawów służyć będą zastawki, zaprojektowane na cieku Ochotnica w Km 0+400, zrzut wody 

będzie odbywał się za pośrednictwem wylotu betonowego do ww. cieku w km 0+270. Mnichy 

spustowe  wykonane  zostaną  jako  budowle  betonowe  z  podwójnymi  prowadnicami  dla 

szandorów  oraz  pomostem  drewnianym.  Płuczka  wykonana  zostanie  w  formie  komory 

żelbetowej,  usytuowana  zostanie  w  sąsiedztwie  stawu nr  2  i  zasilana  będzie  z  tego  stawu 

rurociągi. Wylot z płuczki zostanie wykonany z rur i wypięty zostanie do projektowanej studni 

betonowej. Na rurociągach wlotowym i wylotowym z płuczki zamontowane zostaną zasuwy. 

Prace budowlane będą polegały na pogłębieniu naturalnie występujących na terenie inwestycji 

niecek,  usypywaniu  skarp  oraz  utwardzeniu  i  zabezpieczeniu  grobli.  Źródłem poboru  wody 
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będzie  ciek  Ochotnica  w  km  0+400,  natomiast  zrzut  wody  będzie  odbywał  się  za 

pośrednictwem wylotu betonowego do ww. cieku w km 0+270.

 Po  przeanalizowaniu  możliwości  oddziaływania  przedmiotowego  przedsięwzięcia 

uwzględniając  łącznie  uwarunkowania,  o  których  mowa  w art.  63  ust.  1  ustawy  z  dnia  3  

października  2008  r.  o  udostępnieniu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w zakresie 

aspektów  przyrodniczych  stwierdzić  należy,  że  w  zasięgu  oddziaływania  planowanego 

przedsięwzięcia nie występują obszary wodno-błotne, obszary górskie, obszary leśne, obszary 

przylegające  do  jezior.  Przedsięwzięcie  zlokalizowane  jest  natomiast  w granicach  obszarów 

chronionych tj.: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Ostoja na bobrem PLH020054 oraz 

Park Krajobrazowy Doliny Bobru.

 Z  danych  będących  w posiadaniu  RDOŚ Wrocław (tj.  opracowanie  rozmieszczenia 

siedlisk  przyrodniczych  oraz  gatunków  roślin  i  zwierząt  i  ich  siedlisk  z  załączników  I/II 

Dyrektywy 92/43/EEC (natura 2000) w 45 proponowanych Specjalnych Obszarów Ochrony na 

terenie województwa dolnośląskiego , wykonane na zlecenie Instytutu Ochrony Środowiska w 

Warszawie  przez  zespół  specjalistów  pod  redakcją  dr  Krzysztofa  Świerkosza)  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. L.92.206.7, Dz. U. UE-sp.15-2-102 z późn. zm.) będącymi przedmiotami 

ochrony ww. obszaru Natura 2000.

 Pod uwagę należy wziąć jednak aspekt formalny związany z lokalizacją przedsięwzięcia 

w granicach Parku Krajobrazowego Doliny Bobru, w obrębie którego zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 

Uchwały  LX/1083/10  Sejmiku  Województwa  Dolnośląskiego  z  dnia  30  września  2010  r.  w  

sprawia Parku Krajobrazowego Doliny Bobru (Dz. Urz. Woj. Doln. Z 2010 r. Nr 192, poz. 

2903) zakazana jest realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

Jak wskazano powyżej, planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogąco 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Jednak zgodnie z art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody (Dz. U. Z 2013 r., poz. 627 ze zm.) powyższy zakaz 

dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których 

sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na 

przyrodę parku krajobrazowego.

 W  związku  z  powyższym  należy  przeprowadzić  procedurę  oceny  oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko, a przedłożony raport o oddziaływaniu na środowisko winien 

być wykonany w zakresie zgodnym z wymogami art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o  
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środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  ocenach  

oddziaływania na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania przedsięwzięcia 

na  przyrodę  Parku  Krajobrazowego  Doliny  Bobru.  Raport  powinien  także  odnosić  się  do 

planowanego zamierzenia w świetle zapisów art. 81 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o  

środowisku  i   jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  ocenach  

oddziaływania na środowisko.

 Raport winien zawierać pełna ocenę wpływu przedsięwzięcia  na cele  środowiskowe 

zawarte w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Powyższe należy dokonać w 

oparciu  o  usytuowanie  przedsięwzięcia  względem zlewni  i  jednolitych  części  wód  (w  celu 

identyfikacji  celu  środowiskowego dla  wód,  na który  przedsięwzięcie  mogłoby potencjalnie 

oddziaływać), wskazanie jaki cel ochrony wód obowiązuje względem części wód podlegającym 

oddziaływaniu (tj. osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego/dobrego potencjału ekologicznego, 

zapobieganie pogorszeniu się stanu części wód, opis stanu istniejącego części wód w zakresie 

wskaźników polegających czynnikom oddziaływania (biologicznych,  hydro morfologicznych, 

fizykochemicznych oraz parametrów obowiązujących dla obszarów chronionych na podstawie 

przepisów  szczegółowych),  określenie  wpływu  czynników  oddziaływania  na  wskaźniki 

biologiczne,  hydro  morfologiczne,  fizykochemiczne  oraz  wskaźniki  obszarów  chronionych 

właściwe dla osiągnięcia zidentyfikowanego celu ochrony wód.

 Na  podstawie  dostarczonych  przez  Wnioskodawcę  danych  oraz  biorąc  pod  uwagę 

informacje  znane  organowi  z  urzędu,  zasadne  jest  przeprowadzenie  oceny  oddziaływania 

planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz cele i przedmioty ochrony ww. obszarów ze 

szczególnym uwzględnieniem wymagań określonych w sentencji niniejszego postanowienia. Z 

analiz  przeprowadzonych  na  potrzebę  oceny  oddziaływania  zamierzenia  na  środowisko  i 

zawartych  w raporcie  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko,  winno być  możliwe 

określenie  faktycznego  oddziaływania  przedsięwzięcia  na  środowisko  i  potencjalnego 

zagrożenia  środowiska  związane  z  realizacją  i  eksploatacją  przedsięwzięcia  oraz  określenia 

zabezpieczeń  i  działań  minimalizujących  negatywne  oddziaływania  jak  również  na 

zdefiniowanie  warunków  realizacji  oraz  eksploatacji  przedsięwzięcia,  które  mają  zapewnić 

ochronę środowiska przed negatywnym wpływem przedmiotowej inwestycji na środowisko.

Po uwzględnieniu uwarunkowań zawartych w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska  we  Wrocławiu  i  opinii  sanitarnej   Państwowego  Powiatowego  Inspektora 

Sanitarnego  we  Lwówku  Śląskim,  organ  prowadzący  postępowanie  postanowił  nałożyć 

obowiązek  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  opisanego  wyżej  przedsięwzięcia  na 

środowisko.
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W związku z powyższym zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania 

na środowisko, w tym oddziaływania na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt, 

dla których ochrony wyznaczono ww. obszary Natura 2000. 

Informacja  o  nałożeniu  obowiązku  sporządzenia  oceny  o  oddziaływania 

przedsięwzięcia   na  środowisku  zostanie  podana  do  publicznej  wiadomości  w  publicznie 

dostępnym  wykazie  danych  o  dokumentach  zawierających  informacje  o  środowisku  i  jego 

ochronie  prowadzonym  przez  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Wleń,  dostępnym  na  stronie 

internetowej. 

W związku z powyższym postanawiam orzec jak w sentencji niniejszego postanowienia.

POUCZENIE
Na  niniejsze  postanowienie  służy  stronom  zażalenie  do  Samorządowego  Kolegium 

Odwoławczego  w  Jeleniej  Górze  za  pośrednictwem  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Wleń  w 
terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Otrzymują:

1. Pan Stanisław Kozłowski

Nielestno 23A, 59-610 Wleń

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

59.820  Leśna, ul. Kościuszki 5/2A

         3.  a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław
2. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Lwówku Śląskim, ul. Partyzantów 6, 59-600 Lwówek 

Śl.
3. Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, ul. Kamiennogórska 2, 58-500 Jelenia Góra
4. Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim, Al. Wojska Polskiego 25, 59-600 Lwówek Śląski
5.  Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląski

59.600 ówek Śląski, ul. Szpitalna 4
6. DZMiUW we Wrocławiu, Oddział w Lwówku Śląskim                                      

59-600 Lwówek Śląski, ul. Jaśkiewicza 24
        7.    Pan Wojciech Kozłowski

 59-610 Wleń, Nielestno 23A 
        8.    Pan Paweł Kozłowski

 59-610 Wleń, Nielestno 23A

Sprawę prowadzi:
Tomasz Kołodziej
tel. 75 71 36 085
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