
Wleń, dnia  06.08.2013 r.

Oś/Nr 7331/02/2013

DECYZJA 02/2013
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 ponownym rozpatrzeniu 

wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: 

„EW Pilchowice II – remont jazu stałego, zasuw i niecki wypadowej”.

ustalam

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.

Pilchowice II na rzece Bóbr, którego remont się projektuje, jest jednym z elementów składowych stopnia wodnego 

Pilchowice II. Administratorem stopnia wodnego jest TAURON Ekoenergia Sp. z o.o ul. Obrońców Pokoju 2B, 58-

500 Jelenia Góra. Stopień wodny Pilchowice II składa się z następujących elementów:

- jazu piętrzącego wodę o konstrukcji betonowej, składającego się z:

- jazu ruchomego z pięcioma przęsłami wyposażonymi w zasuwy, o światłach 5,1 m i rzędnej progu 233,9 m 

n.p.m., z niecką wypadową,

- progu stałego o długości 72,5 m i rzędnej korony 236,05 m n.p.m., z niecką wypadową,

-  muru  oporowego  stanowiącego  jednocześnie  prawy  przyczółek  jazu,  ubezpieczającego  prawy  brzeg  rzeki 

poniżej jazu,

- ujęcia wody do kanału dopływowego (derywacyjnego) do Elektrowni Wodnej Pilchowice II,

- jazu na wlocie do kanału dopływowego (derywacyjnego) do elektrowni,

- otwartego kanału dopływowego (derywacyjnego) do elektrowni, który stanowi betonowa rynna o długości 1396 

m, biegnąca częściowo w wykopie i częściowo w nasypie, która ścina rozległe zakole rzeki Bóbr,

- małej Elektrowni Wodnej Pilchowice II w Nielestnie,

- upustu płuczącego i przelewu ulgi,

- kanału odpływowego z elektrowni uchodzącego do rzeki Bóbr.

Remont konstrukcji budowlanych oraz modernizacja i wymiana elementów wyposażenia technologicznego jazu 

Elektrowni Wodnej Pilchowice II na rzece Bóbr obejmie: jaz ruchomy i nieckę wypadową poniżej jazu, wymianę i 

remont mechanizmów napędowych i zamknięć eksploatacyjnych jazu, próg stały jazu i nieckę wypadową poniżej  

progu, mur oporowy na prawym brzegu rzeki poniżej i powyżej jazu, ubezpieczenia brzegu lewego poniżej progu 

stałego i brzegu prawego poniżej muru oporowego, usuniecie z koryta rzeki poniżej i powyżej  jazu rumoszu i 

namulisk  (Rysunek  4.).  Ponadto  dokonana  zostanie  wymiana  rozdzielni  przy  jazie  oraz  kabli  podziemnych 

wewnętrznej sieci zasilania i sterowania jazu, pomiędzy jazem i budynkiem elektrowni.
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Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie na następujących działkach:

63/2, 220/1, 235, 258

2. Dotychczasowy sposób zagospodarowania terenu inwestycji, pokrycie szatą roślinną.
Jaz Pilchowice, stanowiący przedmiot zamierzenia inwestycyjnego jest jednym z

elementów składowych  stopnia  wodnego  Pilchowice  II.  Poza  przedmiotowym  jazem na  stopień  składają  się 

jeszcze:

- jaz wlotowy do kanału derywacyjnego (dopływowego do elektrowni)

- kanał derywacyjny (kanał dopływowy do elektrowni) ,

- elektrownia wodna Pilchowice II,

- mur oporowy ubezpieczenia brzegu prawego poniżej jazu

Sam jaz jest usytuowany na północno-zachodnim krańcu miejscowości  Pilchowice, na obszarze gminy Wleń, 

powiat Lwówek Śląski.. Planowana inwestycja znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Bobru i jego 

otuliny oraz na terenie oznaczonym kodem PLH020054 stanowiącym specjalny obszar ochrony siedlisk w ramach 

sieci  Natura  2000  nazwany  „Ostoją  nad  Bobrem”.  Ostoja  obejmuje  dolinę  rzeki  Bóbr  na  odcinku  pomiędzy 

Siedlęcinem  a  Lwówkiem  Śląskim,  wraz  z  otaczającymi  je  partiami  wzgórz  o  zróżnicowanej  budowie 

geologicznej,  w skład,  której  wchodzą  bazalty,  wapienie  i  piaskowce.  Teren pokrywają  lasy /około 35%/,łąki 

pastwiska i  pola uprawne.  Ostoja stanowi  ważny korytarz ekologiczny łączący dolinę Odry z Karkonoszami i 

Rudawami Janowickimi, stąd jej utrzymanie i ochrona są istotne dla ekologicznej spójności na Dolnym Śląsku.

3. Rodzaj technologii.
Zakładane  rozwiązania  projektowe  zastosowane  przy  realizacji  zamierzenia  obejmują  zasadniczo  jeden, 

sprawdzony na obiektach podobnego typu wariant stosowanych rozwiązań technologicznych, i tak zakłada się 

realizację prac pod osłoną grodzy w postaci ścianki szczelnej od strony wody górnej oraz grodzy z worków z 

piaskiem lub geotub, pozwalającej na wyłączenie z eksploatacji dwóch przęseł jazu i realizację prac na sucho na 

obszarze

wydzielonym  zamknięciami  remontowymi.  Szczegółowe  założenia  technologiczne  realizacji  poszczególnych 

etapów pac przedstawiają się następująco:

Dla remontu konstrukcji zasuw:

a) demontaż istniejącej konstrukcji stalowej zasuw,

b) wykonanie w warsztacie wyrobu konstrukcji stalowych poza terenem obiektu

remontu konstrukcji stalowej zasuw wraz z wykonaniem zabezpieczenia

antykorozyjnego oraz dostarczenie ich na plac budowy w obszar montażu za pomocą transportu wodnego lub 

lądowego,

c) montaż konstrukcji na obiekcie po uprzednim przeprowadzeniu prac remontowo naprawczych w odniesieniu do 

konstrukcji budowlanych 

Dla wymiany uszczelnień zasuw jazu :

a)  demontaż  istniejących  skorodowanych  i  zużytych  konstrukcji  uszczelnień  oraz  pocięcie  na  fragmenty 

umożliwiające wywóz złomu do punktu jego utylizacji punktu skupu złomu,

b) wykonanie w warsztacie wyrobu konstrukcji stalowych poza terenem obiektu

konstrukcji stalowej nowych uszczelnień wraz z wykonaniem zabezpieczenia

antykorozyjnego oraz dostarczenie ich na plac budowy w obszar montażu za

pomocą transportu wodnego,

c) montaż konstrukcji na obiekcie po uprzednim przeprowadzeniu prac remontowo naprawczych w odniesieniu do 

konstrukcji budowlanych 

Dla wymiany mechanizmów napędowych zasuw jazu:

a) demontaż istniejących, wyeksploatowanych mechanizmów napędowych zasuw wraz z wywiezieniem materiału 

z rozbiórki do punktu składowania (elementy
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zakwalifikowane  do  regeneracji  i  wykorzystania  w  celu  realizacji  napraw  podobnych  urządzeń  na  innych 

obiektach) lub do punktu utylizacji – punktu skupu złomu (elementy zakwalifikowane w trakcie demontażu jako 

złom),

b) wyrób warsztatowy nowych elementów mechanizmów napędowych opartych na

silnikach elektrycznych, dostosowanych do pracy w systemie automatyki z

zasilaniem energią elektryczną ,

c) dostawa na plac budowy i montaż nowych urządzeń napędowych po uprzednim

zakończeniu prac budowlanych koniecznych dla realizacji montażu.

Dla wymiany instalacji zasilania i sterowania napędami zamknięć
eksploatacyjnych :
a)  demontaż  istniejących,  wyeksploatowanych  i  nie  spełniających  wymagań  techniczno  eksploatacyjnych 

instalacji zasilania oraz sterowania pracą istniejących mechanizmów napędowych,

b) wykonanie nowych instalacji spełniających wymagania stawiane przez

najaktualniejsze w tym zakresie przepisy oraz dostosowanych do wymagań nowych

napędów,

Dla  remontu  konstrukcji  budowlanych  ,  powiązanego  i  niezbędnego  w  celu  wymiany  urządzeń 
wyposażenia technologicznego na powierzchniach poziomych
filarów i przyczółka:

a) usunięcie (skucie) skorodowanej warstwy betonu na głębokość zależną od jego stanu technicznego na etapie 

realizacji robót, nie więcej jednak niż 0,3 m, przy czym dopuszcza się wykorzystanie metod opartych na skuwaniu 

ręcznym i  mechanicznym, frezowaniu lub hydromonitoring (skuwanie betonu strumieniem wody pod wysokim 

ciśnieniem, tzw. lanca wodna). Nie dopuszcza się metod pirotechnicznych. Materiał z rozbiórki - gruz przewiduje 

się zmagazynować na zestawie pływającym lub w inny zakładany przez wykonawcę robót budowlanych sposób, 

a następnie zagospodarować zgodnie z planem

zagospodarowania odpadów,

b) demontaż elementów stalowych okuć na stałe osadzonych w betonie,

c) wyrób, zabezpieczenie antykorozyjne i montaż nowych elementów stalowych

wyposażenia na stałe osadzanego w betonie,

d) dostosowana do potrzeb montażu elementów nowego wyposażenia

technologicznego (zamknięcia i mechanizmy napędowe) rekonstrukcja uprzednio

usuniętych elementów konstrukcji betonowych przy zastosowaniu betonu o

odpowiednich parametrach fizyko-mechanicznych i odporności na korozyjne

oddziaływanie czynników atmosferycznych,

e) mineralnej na bazie spoiwa cementowego,

f) montaż stalowych balustrad ochronnych służących zapewnieniu należytej

ochrony w zakresie BHP

Dla  elementów  konstrukcji  betonowych  filarów  jazu  ruchomego  ,  dla  których  w  wyniku 
przeprowadzonych  badań  konstrukcji  stwierdzono  konieczność  wykonania  prac  remontowych 
(konstrukcje  stale  zanurzone  w  wodzie  i  podlegające  negatywnemu  oddziaływaniu  przemarzania  i 
odkształceń termicznych):
a) usunięcie (skucie) skorodowanej warstwy licówki betonu na głębokość zależną od jego stanu technicznego na 

etapie realizacji robót, nie więcej jednak niż 0,1 m,przy czym dopuszcza się wykorzystanie metod opartych na 

skuwaniu ręcznym i mechanicznym, technice diamentowej lub hydromonitoring (skuwanie betonu strumieniem 

wody pod wysokim ciśnieniem, tzw. lanca wodna). Nie dopuszcza się metod pirotechnicznych. Materiał z rozbiórki 

-  gruz przewiduje się zmagazynować na zestawie pływającym lub w inny zakładany przez wykonawcę robót 

budowlanych sposób, a następnie zagospodarować zgodnie z planem zagospodarowania odpadów,

b) demontaż elementów stalowych okuć na stałe osadzonych w betonie,

c) wyrób, zabezpieczenie antykorozyjne i montaż nowych elementów stalowych

wyposażenia na stałe osadzanego w betonie,
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d) dostosowana do potrzeb montażu elementów nowego wyposażenia

technologicznego (zamknięcia i mechanizmy napędowe) rekonstrukcja uprzednio

usuniętych elementów konstrukcji betonowych pomiędzy nową obudowa stalową

i  podłożem  przy  zastosowaniu  betonu  o  odpowiednich  parametrach  fizykomechanicznych  i  odporności  na 

korozyjne oddziaływanie czynników

atmosferycznych,

e) odtworzenie warstwy licowej z cegły klinkierowej układanej na zaprawie

mineralnej na bazie spoiwa cementowego na obszarach, na których nie będzie

zastosowana obudowa stalowa,

f) montaż stalowych balustrad ochronnych służących zapewnieniu należytej

ochrony w zakresie BHP,

Przebudowa urządzeń elektro- energetycznych zasilania i sterowania pracą obiektu.
W ramach przebudowy sieci elektroenergetycznej zasilania śluz przewiduje się demontaż

urządzeń istniejącej stacji transformatorowej oraz ich wymianę na urządzenia nowe,

zainstalowane w pomieszczeniach istniejącego budynku sterowni po ich odpowiednim

zabezpieczeniu przed możliwością zalania przez wody powodziowe (podwyższenie

poziomu zamontowania oraz uszczelnienie drzwi do pomieszczenia, w którym zostaną

zainstalowane,

Rekultywacja terenu zajętego na potrzeby realizacji robót.
a) Po zakończeniu prac nastąpi sukcesywna rozbiórka dróg technologicznych

(rozbiórka nawierzchni z płyt żelbetowych drogowych), usunięcie podbudowy

i rozebranie nasypów zjazdów,

b) Teren, na którym prowadzone były roboty ziemne, skarpy koryta oraz trasy

wyłączonych z ruchu i rozebranych dróg na terenie międzywala zastaną

pokryte 15 centymetrową warstwą humusu i obsiane mieszanką traw

rodzimego pochodzenia (mozgą trzcinowatą, wiechliną błotna itp.) przy

zastosowaniu hydroobsiewu. Trasy zlikwidowanych dróg poza rejonem

międzywala zostaną pokryte humusem i obsiane mieszanką traw.

Przebudowa muru oporowego na brzegu prawym.
Zakładane rozwiązania projektowe zastosowane przy realizacji zamierzenia obejmują realizację prac pod osłoną 

grodzy z worków z piaskiem lub geotub, pozwalającej  na realizację prac na sucho na obszarze wydzielonym 

zamknięciami remontowymi.

Szczegółowe założenia technologiczne realizacji pac przedstawiają się następująco:

a) usunięcie (skucie) skorodowanej warstwy betonu na głębokość zależną od jego stanu technicznego na etapie 

realizacji robót, nie więcej jednak niż 0,3 m, przy czym dopuszcza się wykorzystanie metod opartych na skuwaniu 

ręcznym i  mechanicznym, frezowaniu lub hydromonitoring (skuwanie betonu strumieniem wody pod wysokim 

ciśnieniem, tzw. lanca wodna). Nie dopuszcza się metod pirotechnicznych. Materiał z rozbiórki - gruz przewiduje 

się zmagazynować na zestawie pływającym lub w inny zakładany przez wykonawcę robót budowlanych sposób, 

a następnie zagospodarować zgodnie z planem zagospodarowania odpadów,

b) demontaż elementów stalowych okuć i balustrad na stałe osadzonych w betonie,

c) rozbiórka odcinka istniejącego muru na długości ok. 20 m,

d) wykonanie nowej konstrukcji muru, o długości ok. 20 m większej niż pierwotnie i koronie na rzędnej jednakowej 

rzędnej, podwyższonej w stosunku do istniejącej o ok. 50 cm,

e) dostosowana do potrzeb montażu elementów nowego wyposażenia

technologicznego (zamknięcia i mechanizmy napędowe) rekonstrukcja uprzednio

usuniętych elementów skorodowanych konstrukcji betonowych przy

zastosowaniu betonu o odpowiednich parametrach fizyko-mechanicznych i

odporności na korozyjne oddziaływanie czynników atmosferycznych na odcinku

muru nie podlegającym całkowitej rozbiórce,
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f) zabezpieczenia konstrukcji muru przy zastosowaniu elastycznej zaprawy

mineralnej na bazie spoiwa cementowego,

g) montaż stalowych balustrad. 

4.Opis wariantów przedsięwzięcia.
Wariant polegający na niepodejmowaniu realizacji projektowanego przedsięwzięcia
Projektowane przedsięwzięcie polegać będzie na remoncie i modernizacji istniejącego jazu Pilchowice II na rzece 

Bóbr.  Planowane  prace  mają  na  celu  poprawę  stanu  technicznego  konstrukcji  jazu  umożliwiającą  dalsze 

funkcjonowanie tego obiektu, związanego ze sterowaniem przepływami w rzece i kanale dopływowym do małej  

elektrowni wodnej oraz przepuszczaniem wód powodziowych. Należy przy tym pamiętać, że poza poprawą stanu 

technicznego obiektu, inwestycja ta jest bezpośrednio związana ochroną przeciwpowodziową, a więc z ochroną 

życia  i mienia  ludzkiego.  Funkcja  jazu  nie  ulegnie  zmianie,  nie  ulegną  również  zmianie  jego  podstawowe 

parametry, w tym wysokość piętrzenia wody.

Przedsięwzięcie to dotyczy remontu istniejącego obiektu, realizowane będzie na terenie działki Inwestora,  nie 

spowoduje zmian w zagospodarowaniu powierzchni  terenu, w czasie eksploatacji  nie spowoduje  przekroczeń 

standardów jakości  środowiska poza granicami  terenu,  do którego Inwestor  ma tytuł  prawny,  nie  spowoduje 

również,  po  spełnieniu  przez  wykonawcę  zaleceń  zawartych  w  niniejszym  raporcie,  istotnych  ujemnych 

oddziaływań  na  środowisko  i  przyrodę  w otoczeniu  tego  obiektu.  Odstąpienie  od  projektowanej  inwestycji 

spowoduje  dalsze,  sukcesywne  pogarszania  się  stanu  technicznego  jazu,  efektem  będzie  pogarszanie  się 

warunków  ochrony  przeciwpowodziowej,  a  więc  ochrony  życia  i  mienia  mieszkańców  Pilchowic.  Ponadto 

rezygnacja z inwestycji spowoduje rezygnację, na czas nieokreślony, z budowy przepławki.

Zatem nie realizowanie projektowanego przedsięwzięcia nie ma gospodarczego, ekonomicznego i ekologicznego 

uzasadnienia.

Wariant docelowy proponowany przez wnioskodawcę
Projektowane  przedsięwzięcie  polegać  będzie  na  remoncie  konstrukcji  budowlanych  oraz  modernizacji 

elementów wyposażenia technologicznego jazu Elektrowni Wodnej Pilchowice II na rzece Bóbr. Prace remontowe 

i modernizacyjne obejmą: jaz ruchomy i nieckę wypadową poniżej jazu, próg stały jazu i nieckę wypadową poniżej 

progu, mur oporowy na prawym brzegu rzeki poniżej i powyżej jazu, ubezpieczenie brzegu lewego poniżej progu 

oraz brzegu prawego poniżej muru oporowego oraz wymianę i remont mechanizmów napędowych i zamknięć 

eksploatacyjnych jazu. Ponadto z koryta rzeki, poniżej i powyżej jazu, usunięte zostaną rumosz i namuliska.

Projekt  przewiduje  prowadzenie  remontu  przy  normalnym piętrzeniu  wody  na  jazie  oraz przy  normalnym jej 

przepływie  w  korycie  rzeki  poniżej  jazu.  W  trakcie  prowadzenia  prac  remontowych  i  modernizacyjnych 

poszczególnych elementów jazu, jak również w trakcie usuwania z koryta rzeki rumoszu, wydzielone zostaną 

tylko niewielkie fragmenty koryta rzeki przy zastosowaniu gródz, umożliwiające prace "na sucho".

Wariant wstępny proponowany przez wnioskodawcę
W  przypadku  projektowanego  przedsięwzięcia  nie  ma  alternatywnych  możliwości  dotyczących  lokalizacji 

inwestycji. Wszystkie prace remontowe i modernizacyjne będą odbywać się na istniejącym jazie oraz dotyczyć 

będą,  istniejących  elementów  związanych  funkcjonalnie  z  jazem.  W  przypadku  rozwiązań  technologicznych 

zaproponowano wariantowe rozwiązania dotyczące remontu progu stałego oraz remontu muru oporowego od 

strony  brzegu,  które  omówione  zostały  w  rozdziałach  5.1.2.  i  5.1.3.  Wybór  tych  wariantów  nastąpi  przy 

ostatecznym opracowaniu projektu (obecny projekt jest na etapie koncepcji).

Wstępny  wariant  projektowanego  przedsięwzięcia  różnił  się  od  docelowego  wariantu  jednym  zasadniczym 

elementem, a mianowicie pierwotnie rozważano przegrodzenie koryta rzeki w poprzek, na całej jego szerokości i 

przepuszczanie wód rzeki  rowem biegnącym równolegle do koryta.  Umożliwiłoby to osuszenie  całego koryta 

poniżej jazu, gdzie planowane jest prowadzenie większości prac. Początek rowu znajdowałby się powyżej jazu, a 

jego ujście poniżej odcinka koryta, na którym prowadzone byłyby prace remontowe i modernizacyjne. Wiązałoby 
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się to z osuszeniem odcinka koryta rzeki poniżej jazu na długości około 160 m. Ostatecznie, zdecydowano się 

jednak  na  sukcesywne  wydzielanie  tylko  niewielkich  fragmentów  koryta  rzeki  przy  zastosowaniu  gródz, 

umożliwiających prace "na sucho" przy poszczególnych elementach jazu.

Najkorzystniejszy wariant dla środowiska
Każda inwestycja, w mniejszym lub większym stopniu, ingeruje w naturalne warunki środowiskowe oraz zaburza 

równowagę  w  przyrodzie  na  danym  obszarze.  Zatem  wydaje  się,  że najkorzystniejszym  wariantem  dla 

środowiska i przyrody jest niepodejmowanie realizacji żadnych działań inwestycyjnych, w tym także projektowanej 

inwestycji. Jednak nie zawsze ta zależność jest tak oczywista np. przy budowie oczyszczalni ścieków, ujmowaniu  

metanu ze składowisk odpadów komunalnych, czy wytwarzaniu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Projektowane  przedsięwzięcie  powinno  być  realizowane,  co  już  uzasadniono  w  rozdziale  6.1., 

a najkorzystniejszym jego wariantem dla środowiska będzie zaproponowane rozwiązanie w koncepcji projektu, 

przy uwzględnieniu zaleceń wyszczególnionych na końcu raportu. Najistotniejszym zaleceniem, które powinno 

znaleźć się w projekcie, jest budowa przepławki dla ryb oraz wykonanie bariery elektrycznej odstraszającej ryby 

przed wpłynięciem do kanału dopływowego do elektrowni wodnej i do kanału odpływowego z elektrowni, który 

uchodzi do Bobru.

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:

- mieszanka betonowa do betonów monolitycznych (beton hydrotechniczny),

- beton natryskowy (torkret),

- zaprawy naprawcze na bazie cementu modyfikowane dodatkiem żywic syntetycznych melaminowych,

- powłoki na bazie żywic syntetycznych akrylowych,

- kity dylatacyjne na bazie żywic syntetycznych poliuretanowych,

- powłoki na bazie spoiwa cementowego modyfikowane dodatkiem żywic syntetycznych melaminowych,

- farby epoksydowe i poliwinylowe do zabezpieczania konstrukcji stalowych i betonowych,

- wyroby stalowe oraz stal zbrojeniowa i konstrukcyjna,

- piasek jako podsypka pod płyty drogowe i wpłukiwany w narzut kamienny,

- płyty drogowe żelbetowe o wymiarach 3,0 x 1,0 x 0,18 m stosowane do budowy dróg technologicznych i placu 

zaplecza budowy,

- materace i kosze siatkowo-kamienne wypełnione kamieniem łamanym, stosowane przy ubezpieczaniu dna rzeki 

poniżej niecki wypadowej progu stałego,

- kamień łamany stosowany do ubezpieczania brzegów oraz służący jako narzut kamienny ubezpieczający dno 

rzeki poniżej niecki wypadowej jazu ruchomego,

- geowłóknina  igłowana pod kosze i materace siatkowo-kamienne, do uszczelniania skarpy grodzy ziemnej, pod 

narzut kamienny na skarpach i w dnie koryta rzeki,

- masy ziemne z wykopów (budowa nowego muru oporowego), rumosz z dna koryta rzeki w postaci kamieni, 

żwiru, piasku z dodatkiem osadów.

Dowożenie materiałów budowlanych i konstrukcyjnych odbywać się będzie samochodami samowyładowczymi. 

Beton dowożony będzie betonowozami i podawany pompą samojezdną. Olej napędowy do maszyn (spycharka, 

koparka,  ładowarka)  dowożony  będzie  autocysternami  z osprzętem  do  tankowania,  a  woda  do  celów 

technologicznych i socjalnych beczkowozami.

Wymienione powyżej materiały takie jak:
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- zaprawy na bazie cementu modyfikowane dodatkiem żywic syntetycznych melaminowych,

- powłoki na bazie żywic syntetycznych akrylowych,

- kity dylatacyjne na bazie żywic syntetycznych poliuretanowych,

- powłoki na bazie spoiwa cementowego modyfikowane dodatkiem żywic syntetycznych melaminowych,

- farby epoksydowe i poliwinylowe do zabezpieczania konstrukcji stalowych i betonowych,

według ich producentów, nie zawierają substancji niebezpiecznych i są dopuszczone do kontaktu z woda pitną.

Gospodarka elektroenergetyczna
W  trakcie  fazy  budowy  projektowanego  przedsięwzięcia  będzie  niewielkie  zapotrzebowanie  na  energię 

elektryczną (praca urządzeń elektrycznych, oświetlenie zaplecza budowy, ewentualne ogrzewanie pomieszczeń 

socjalnych).  Na  podstawie  szacunkowych  obliczeń  przewiduje  się,  że zużycie  energii  elektrycznej  w  trakcie 

realizacji robót wyniesie około 6.000 kWh. Źródło zasilania w energię elektryczną na okres budowy uzgodnione 

zostanie z odpowiednim dla lokalizacji obiektu Rejonem Energetycznym

Gospodarka wodno-ściekowa
W trakcie fazy budowy  projektowanego przedsięwzięcia będzie niewielkie zapotrzebowanie na wodę do celów 

technologicznych  i  sanitarno-bytowych.  Woda  będzie  czerpana  z  istniejącej  sieci  wodociągowej  i  będzie 

dostarczana  na  zaplecze  budowy  beczkowozami.  Na  podstawie  szacunkowych  obliczeń  przewiduje  się,  że 

zużycie  wody w trakcie realizacji  robót wyniesie  około 1.200 m3.  Ścieki  sanitarno-bytowe  z zaplecza  budowy 

gromadzone  będą  w bezodpływowych  osadnikach  opróżnianych  przez  wozy  asenizacyjne  lub  zastosowane 

zostaną sanitariaty przewoźne.

W fazie budowy wzrośnie w niewielkim stopniu ilość ścieków deszczowych, w wyniku spływu wód opadowych z 

tymczasowych powierzchni utwardzonych, jak drogi technologiczne i plac zaplecza.

6. Rozwiązania chroniące środowisko.
Rozwiązania  chroniące  środowisko  do  uwzględnienia  w  dokumentacji  wymaganej  (  projekcie 
budowlanym) do wydania decyzji wyszczególnionej a art. 72 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008r 

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

ocenach oddziaływania na środowisko to:

1. Na prawym brzegu rzeki przewidzieć budowę przepławki dla ryb.

2. Przepławkę dla ryb zaprojektować tak, aby umożliwiała migrację wszystkich gatunków ryb w każdej fazie  

rozwojowej,  a  projekt  uzgodnić  ze  specjalistą  ichtiologiem oraz  użytkownikiem  rybackim  rzeki  Bóbr,  tj.  

Polskim Związkiem Wędkarskim.

3. Zastosować  rozwiązania  techniczne  i  urządzenia  elektryczno  –  elektroniczne  zabezpieczające  przed 

przedostawaniem się ryb do kanału turbin.

4. Rodzaj  zabezpieczeń, o których mowa w pkt. 3 uzgodnić ze specjalistą ichtiologiem oraz użytkownikiem 

rybackim rzeki Bóbr, tj. Polskim Związkiem Wędkarskim.

Na etapie przed rozpoczęciem realizacji i w trakcie realizacji przedsięwzięcia:

• Przed rozpoczęciem przebudowy, przy udziale specjalisty botanika lub fitosocjologa, na odcinku rzeki 

nie  krótszym  niż  150m  poniżej  jazu,  przeprowadzić  inwentaryzację  pod  kątem  występowania 

włosieniczników. W przypadku stwierdzenia tych roślin w obrębie przedsięwzięcia, rośliny kolidujące z 

inwestycją – po uprzednim uzyskaniu formalnej zgody – przesadzić w miejsca o podobnych warunkach 

siedliskowych, zlokalizowane jak najbliżej miejsc, z których zostały usunięte.

• Drzewa i krzewy nie przewidziane do wycinki – znajdujące się w obrębie i w bezpośrednim sąsiedztwie 

planowanej inwestycji  – zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez odeskowanie pni 

na wysokość nie mniejszą niż 1,8m.

• Wycinkę drze i krzewów przeprowadzić w okresie ode 1 października do końca marca.

• Prace  w  korycie  rzeki  Bóbr  ,  związane  z  usuwaniem  rumoszu  oraz  profilowaniem  i  umacnianiem 

brzegów, prowadzić w okresie jesienno – zimowym.

• Prace w korycie  rzeki  związane z remontem elementów konstrukcji  jazu prowadzić  :na sucho”  przy 

zastosowaniu grodzi budowlanych.

• Prac w korycie rzeki nie prowadzić jednocześnie na obu jego brzegach.
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• Przed rozpoczęciem prac  związanych  z  remontem poszczególnych  elementów konstrukcyjnych  jazu 

dokonać – przy udziale ornitologa – przeglądu pod katem występowania miejsc gniazdowania ptaków na 

remontowanych elementach jazu, prace rozpocząć po zakończeniu okresu lęgowego.

• Tereny przewidziane do rekultywacji zagospodarować jako użytki zielone.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia:
1. Przez pierwsze dwa lata po dokonaniu nasadzeń drzew i krzewów w ramach kompensacji  przyrodniczej 

dokonywać przeglądu udatności tych nasadzeń. W przypadku stwierdzenia wypadnięcia nasadzonych drzew 

i krzewów, dosadzać nowe rośliny w miejsce uschniętych. Nasadzenia uzupełniające wykonywać w okresie 

marzec- kwiecień, a do nasadzeń wykorzystywać drzewa i krzewy tych samych gatunków.

W ramach kompensacji przyrodniczej należy :   
Na prawym brzegu rzeki, pomiędzy murem oporowym i drogą gminną posadzić 15 stuk dębów szypułkowtych 

oraz nie mniej niż 20 krzewów (głóg jednoszyjkowy, róża dzika, bez czarny).

Na drzewach w sąsiedztwie planowanej inwestycji  zamocować  20 skrzynek lęgowych  dla drobnych ptaków 

wróblowatych 9sikor, muchołówek, mazurków). Skrzynki powiesić w odległości nie mniejszej ni ż 50m od 

siebie,  na  wysokości  4-5  m nad ziemią  w taki  sposób,  aby  otwór  wlotowy  skierowany  był  w  kierunku 

wschodnim lub południowo-wschodnim.   

7.  Rodzaje  i  przewidywane  ilości  wprowadzanych  do  środowiska  substancji  lub  energii  przy 
zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko. 
W trakcie  eksploatacji  kanalizacji  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  projektowanego  przedsięwzięcia  nie  stwierdzono  występowania  siedlisk  przyrodniczych 

wyszczególnionych w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej, nie mniej nie można wykluczyć występowania w rzece 

Bóbr  poniżej  jazu  Pilchowice  II  chronionego  siedliska  3260  niżowe  i  podgórskie  rzeki  ze  zbiorowiskami  

włosieniczników. Mając na uwadze liczne występowanie tego siedliska w rzece Bóbr na dużych powierzchniach 

oraz niewielki odcinek rzeki, na którym może ono ewentualnie ulec zniszczeniu, skala dokonanych zniszczeń nie 

będzie znacząca. Na terenie inwestycji oraz w najbliższym jej otoczeniu nie stwierdzono występowania gatunków 

roślin wyszczególnionych w II załączniku Dyrektywy Siedliskowej. W korycie rzeki Bóbr poniżej jazu Pilchowice II 

może  występować  gatunek  chroniony,  włosienicznik  rzeczny.  Jeżeli  dodatkowe  badania  potwierdzą 

występowanie  tego  gatunku na  odcinku  rzeki,  na  którym  projektowane  jest  usuwanie  rumoszu  z  jej  koryta, 

wówczas  należy  rozważyć  możliwość  jego przesadzenia  poza  obszar  objęty  inwestycją.  W przypadku braku 

możliwości takiego rozwiązania, rośliny te zostaną zniszczone w trakcie prowadzonych prac. Zarówno w jednym 

(przesadzenie),  jak i  w drugim przypadku (zniszczenie)  należy uzyskać zgodę Dyrektora Generalnej  Dyrekcji 

Ochrony Środowiska.

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.

W miejscach prowadzenia robót ziemnych związanych z budową nowego odcinka muru oporowego oraz umocnień 
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brzegu prawego i lewego, nastąpi likwidacja przybrzeżnych stref koryta Bobru poniżej jazu oraz nadbrzeżnych zarośli 

wierzbowych wraz z występującymi tam stanowiskami roślin i zwierząt. Dotyczy to brzegu prawego na odcinku o 

długości  110 m i brzegu lewego na odcinku o długości  około 150 m. Ponadto usunięcie  z koryta  rzeki  rumoszu 

i namulisk na około 140 m odcinku poniżej jazu spowoduje zniszczenie roślinności wodnej oraz miejsc bytowania i 

żerowania zwierząt tam występujących. Tych strat w przyrodzie nie da się uniknąć. Można jednak oczekiwać, że z racji 

zaleconego sposobu prowadzenia robót w korycie rzeki oraz zaleconego okresu ich wykonania, straty wśród fauny 

rzecznej będą znikome. Jednocześnie  mając na uwadze niewielki odcinek rzeki, który ulegnie przekształceniu oraz 

liczne podobne siedliska występujące wzdłuż Bobru, oddziaływanie projektowanej inwestycji nie będzie znaczące dla 

występujących tu gatunków roślin i zwierząt.

Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Wleń po ponownym rozpatrzeniu wniosku   Jeleniogórskich Elektrowni Wodnych Sp. z o. o. ul. 

Obrońców Pokoju 2B, 58-500 Jelenia Góra, reprezentowanych przez INWDAR-PROJEKT Dariusz Niemirski z siedzibą w 

Wrocławiu przy ul. Oleksa 11/2, w związku ze stwierdzeniem  dnia  30 sierpnia 2011 r. przez Samorządowe Kolegium 

Odwoławcze w Jeleniej Górze z siedzibą przy ul. Obrońców Pokoju 26a, nieważności decyzji nr OŚ/01/2010 z dnia 18 

czerwca 2010  r. wydanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Wleń w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań 

zgody na realizację przedsięwzięcia pn. : Pilchowice II – remont jazu stałego, zasuw i niecki wypadowej”. Następnie dnia 

16.01.2012 r.  wpłyną  do SKO w Jeleniej  Górze  wniosek  Pana Marcina Bustowskiego o stwierdzenie  nieważności 

postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 7 sierpnia 2009 r. uwzględniające opinie Państwowego Inspektora 

sanitarnego w Jeleniej Górze jak i postanowienia z dnia 3 września 2009 r. o obowiązku przeprowadzenia oceny na 

oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pod w/w nazwą. Kolejno SKO w Jeleniej Górze wydało 

postanowienie  w  sprawie  wszczęcia   na  w/w  wniosek  postępowania  w  sprawie  stwierdzenia   nieważności  w/w 

postanowienia.  Następnie  SKO  Jelenia  Góra  postanowieniem  z  dnia  5  kwietnia  2012  r.  odmówiło  stwierdzenie  

nieważności  postanowienia  wydanego  przez  Burmistrza  MiG  Wleń z  dnia  3  września  2009  r.  Zgodnie  z  trybem 

odwoławczym  strona  w  dniu  30  kwietnia  2012  r.  złożyła  wniosek  o  ponowne  rozpatrzenie  sprawy.  Kolejnym 

postanowieniem z dnia 30 maja 2012 r. SKO w Jeleniej Górze orzekło utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie.  

Korzystając  z  dalszego  trybu  odwoławczego  skarżący  wnieśli  skargę dnia  26.07.2012 r.  do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego  we  Wrocławiu  za  pośrednictwem  SKO w  Jeleniej  Górze.  Wojewódzki  Sąd  Administracyjny  we 

Wrocławiu wyrokiem w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2013 r. odmówił stwierdzenia nieważności 

postanowienia o stwierdzeniu obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływanie na środowisko. Następnie wniosek z dnia 

11.04.2013 r.  Pana Marcina Bustowskiego i Pana Jakuba May zwrócił się do Burmistrza MiG Wleń o uzupełnienie  

materiału dowodowego polegającego na dopuszczeniu i przeprowadzeniu dowodu z opinii biegłego z zakresu melioracji i 

gospodarki wodnej,  na okoliczność oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia na obszar działki nr 218/10, obręb 

Pilchowice. Pismem z dnia 23.04.2013r. Burmistrz MiG Wleń stwierdził, iż wpływ inwestycji pn. „Pilchowice II – remont jazu 

stałego, zasuw i nicki wypadowej w Pilchowicach w granicach działek 63/3, 235 i 255”, na grunty, których może dotyczyć i 

na które może ingerować swoim zasięgiem w/w inwestycja został określony w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia 

na środowisko do uprzednio którego został zobowiązany wnioskodawca postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Wleń - 

WOŚ/01/09 z dnia 3 września 2009 r., w którym narzucono obowiązek określenia wpływu na środowisko w strefie 

oddziaływania inwestycji uwzględniając rodzaj i skalę możliwej ingerencji, uznając za niezasadne powołanie biegłego w 

zakresie melioracji, gdyż przedmiotowy raport został sporządzony przez osobę uprawnioną w tym zakresie. Dnia 29 

kwietnia  2013  r.  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Wleń  zawiadomił   o  ponownym  przystąpieniu  do  postępowania 

administracyjnego  w  sprawie  wydania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach   zgody  na  realizację  w/w 

przedsięwzięcia, jednocześnie zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 

informując o możliwości składania uwag i wniosków oraz zapoznania się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i  

Gminy Wleń, pok. nr 3, tel. 75 7136085, w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia zawiadomienia. Kolejno dnia 2.05.2013 r.  

wpłyną ponowny wniosek o uzupełnienie materiału dowodowego Pana Marcina Bustowskiego i Pana Jakuba May o 

dopuszczenie  i  przeprowadzenie  dowodu  z  opinii  biegłego  z  zakresu  melioracji  i  gospodarki  wodnej.  W  toku 
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prowadzonego postępowania administracyjnego ponownie uznano za niezasadne powołanie biegłego, gdyż jak wyżej 

wspomniano posiadamy raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko sporządzony przez osobę uprawniona w tym 

zakresie.  W odpowiedzi  na w/w pismo Burmistrz MiG Wleń dnia 16.05.2013 r. poinformował,  iż wniosek zostanie 

rozpatrzony w trakcie wydawania decyzji  środowiskowej.  Dnia 12 czerwca 2013 r.  Burmistrz Miasta i  Gminy Wleń 

stosownie do art. 10 §  1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. 

U. Z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami) zawiadomił strony o zebranych dowodach i materiałach do wydania decyzji 

administracyjnej, 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 

terminie 14 dni.

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.

W przedmiotowej sprawie przeprowadzono udział społeczeństwa w terminie 21 dni oraz zgodnie z art. 10 

kpa stronie zapewniono  czynny  udział  w prowadzonym  postępowaniu,  a  przed  wydaniem decyzji  umożliwiono 

wypowiedzenie się co do zebranych materiałów i dowodów (indywidualne powiadomienie stron postępowania oraz 

strona  internetowa  Urzędu  Miasta  i  Gminy  Wleń:  www.wlen.pl).  W  ramach  przeprowadzonego  udziału 

społeczeństwa rozpatrzono wniosek Pana  Marcina  Bustowskiego i Pana Jakuba May, którego uzasadnienie opisano 

powyżej. Dnia 04.07.2013 r. ponownie  wpłynął  wniosek Panów Marcina  Bustowskiego i Jakuba May o powołanie 

biegłego z zakresu melioracji, jednakże w/w wniosek nie został rozpatrzony pozytywnie gdyż raport o oddziaływaniu na 

środowisko został sporządzony właśnie przez osobę uprawnioną ( biegłego ).

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

Otrzymuje:
1. TAURON EKOENERGIA Sp. z o. o. ul. Obrońców Pokoju 2B, 58-500 Jelenia Góra
2. Regionalny Zarząd Gospodarki wodnej we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław
3. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze, ul. Wańkowicza 13, 58-500 Jelenia Góra 
4. Pan Marcin Bustowski ul. Morcinka 3/6, 58-500 Jelenia Góra
5. Pan Jakub May Kopaniec 1, 58-512 Stara Kamienica
6. Pan Henryk Lutkiewicz Pilchowice 59-610 Wleń
7. Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim  Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski
8. 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. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Zgorzelcu, ul. Daszyńskiego 95, 59-900 Zgorzelec
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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 7136 085         

11




	9. Wpływ na obszary Natura 2000.

