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POSTANOWIENIE

Na pods|awe ań 123 uslawy z dnia ]4 cfefuÓa ]960 l KÓd€ks postępowańa
admns l l aĆy]negÓ  (Dz  U  z2o0o .  N l93poz , ]07]  zpóź zn )We iążkuzan  46aus l7a  ad  5 ]
Usl 1 pkl 2 3 uslawy f dn a 27 kw elńia 2aa1I PEwo ochrÓiy Środowiska (eksl]ednoLly f 2oos r
Dz U Nl 25' pÓz 150 f póżzm ) foodnie z s 3 5 lÓfpouądzeneń Rady MinisIróW f dnia 09
slopada 2004 lÓk! w 9praw]e okeś|ena rcdza]ow pżeds ęWz ęc mogąÓy.h znaeąco Óddż 6|J4vaó

na sdÓwsko oraz szczególowyĆh uwafunkNań związanych f kwa|ifikowan em pżed9ięwzięc a dÓ
ŚpÓIalzen a rapońU o oddza]}łanu na ślÓdÓwisko (0rU N.257 poz'2573fpóźzm)'alakże

1 Uslawy z dnia 03 pądzernka 2003 r o udoslępnani! nfomacji o
$odowsku i ]ego spÓłeczeńsi,a s
oddz'alyvania naśrcdowsko (Dz|J,Nr ]99 poz.1227)pÓ rÓzpaltenlu wnÓŚkJ zdnja 09o] 2o03 r
rcku releEi! Ro&oiu Gminy działa]ącego W im eniu Wó]la Gm ny PÓdgÓrzyn fasięqńęciu opn
Pańshłowego Powiatoweoo Inspeklola sańitarn€go w Je|en e] GÓue. staloŚly Je|eno9órske9o olaf

środowsko d|a ńweśyc] po|egalące] na .Turystyczńyń zagospodarówan U tercnów puy
wodospadzie ż.k| Podgórna w Pż€si.c. obajnują.ym dfiałki o numeue owldencyjnyn 362h,

UZASADNIENIE

Refelalu Rozwoju cm ńy. dz ałąą. w ińieniu Wó]l. omińy Podgózyn wn oskeń z dn]a
09012003 t wyŚląlrł do WójIa chńy Podgonyn o wydane d€cyf] Ó śrcdowśkowycil

fgody ńa rea zac]ę pżeds ęwz ęcia polegającego
zagospodarcwaniu telenów puy Wodospadze zek Podg&na w Przes e@ obe]mująÓym dfa/k o
numeue ewd€ncy]nym 362l] 369 467/2.396/132"

N a pod s |aw e fa|ączon€j do wn os ku ]nfo rmacj] o p an owa nym pu ed ŚięwzięĆ U zawiela]ącej
an 49 ust 3 UŚtawy Prawo ochrony slÓdowska f dnia 27 kwielna 2ooll (Df

Uf2003r .Nr25 pt ]50zpóżżm)61aono re  p|anowan €  p . zedsęwz]ęc ie  naeży do rodza ju
pŹedś ęwfięó Ó klóryc|r mowawań 5] !Śt ] pkl 2 3 uslawy Plawo ochrony &odÓwiska

zoodńe f on 5] usl 3 uslaw Prawo ochrony śrcdowiŚkaWó]I Gmny Podqóuyn wystąpł o
spożądzeń a raponu śrcdÓwisko da planowaneoo

pued9jęwu ęca o|az co do faklesu Eponu do PańŚtwoweqo Pow atowego |ńspeklora san lalnego w
Jeen ejGólzeÓlaz sbrosiy JereniogÓrskiego 06ż Wojewody oohośąskego

organy lewyda|y Ópn€

. Panslwowy PoWalÓwy|nspeklorsanilamy WJe|edej Góue psmemnuńerfNs.TP.61.6]o.
02 01]03 f dńe 30 slycznia 2003 roku ń e sl'ł erdz ł podslaw dÓ fa]ęĆ a slanowska w powyżsfe]
spraw€ i konecznośĆ spÓżądzenia €pońu i jeqÓżak€su



! Pańsnłowy Powialowy nspektÓr sanlamy wJeeniej GÓu€ psmem nuńerfNs TP61.51o.
02 01/08 z dn a 30 sly.znia 2003lÓku ne sb'edfł podslaw do aięc. ŚIanow]Śke w połl,iszei
splaweikon]edznÓśĆ ŚpÓżądzena €poduijegozakEsu

. slarcsla JelenÓgórśki' phm€m znak oŚR |V 7633/1/03 z dnia 21 o] 2ooB roku fapyIane Wóla'
stwierdfa z befpzedmolowe' poneważ z załączonej do psma iniomac] o reaizac]
pzedsęWzięcia wyńka ze panow.na inwes'cja ne jeśl ża|iczona do plzedsięwżęć
Wygaegónonych W lozpÓuądzen a Rady l\]]iń stów f dnia 09 |islopada 2oo4 roku W splaw e
ok'eś|enia rcdza]ów pżedŚięwzieć mogącyÓh znacząb .ddżia|ylać na środowńko Ól6f
szcfeoółÓwyÓh Jwarunkowań fwiąfanych z Rwa 'kowaneń p@dsięwzięÓ do Śpolządzena
ńpÓńu o Óddfżłyv3n u na środowsko {Dz U Nr257, poz' 2573 z póź zm )

.  Wo]ew0da Do lnośląsk  p i smemznaksR|6613-3713/03zdn ia31sączna2ooB 'wyda|Ópn ię
ŚUqefu]ącą odsĘpien e od obow ążkU sporządzen a rapÓńu o ocenie oddzia|lvania
plzedmoloweoo pżedsięM ęca na ś'odÓwiŚko' gdyż chaEkler plac zwązanych z ]ego
rea|izac]ą nie pow nno oddziałnvać na obszarNalura 2000

obszal pżedŚięwfięcia zgodnie z pżedlozoną nIormacją położÓny ]est na leren € olu in
Kalkonoskego PaRu NarcdowegÓ. obszarem objęlyń oĆhroną prawną na podŚlawrć Jslawy z dna

o ochrońie pżyrody (0z.l] Nr 92 pÓz sso z pÓz zm ) PonadlÓ Ókaizac]a
nweslyc,i charakle| pżedŚięwfęca wykucza mÓż|iwośó lransgranicfneqo

Na pldslawe an.51 usl 3 Usbwy PIaWo ochlony śbdowska kierując Śię kryleliań o
klólych mMa w ań 5] ust' 3 w^ł uslawy Ókreśonym w s 5 wyżej ĆylÓwanego rozpo.ządzenia'
borącpoduwagęopnęw^ło lgańówa lakżenfomaĆ]ęÓp lańowanympżedsęwfęcuWó] lGmny
Podgólzyn uznał że pl.nowana inwestycia z|oka fowana ]eŚl Wprawdz€ w gEnicarh speÓja nego
obŚzafu oĆhrony sed|isk Nalu.a 2000 oBf obszaru specja|nei odhlÓny PtakóW Nalum 2ooo

"Karkonosze. lednakże ze wfg ędU na rodza]iska|ę pżedŚ ęwzjęcia or.z cl]alakIel plaĆ fuiąfanych
z iego rca|]facją iie pfuinn0 Óddz a]'yvac na obszł NatJra 20oo c{hy pżedŚ]ęwfięcia lrod4]
chaEkleryslyka' usyluow.n e orcz skaa Óddzałyvania) opiŚane W nfÓrmacj doląeonejdo wniosku
nie wŚkazJją aby konecz|ym bylo spolządfeńe rapońu o oddfalałanrJ pzedsętęcia na

W fwiązku u powyżsfym postanawiam ożec]ak W Śeńlenc]in n €jszego poslanÓwenia

Na n n ejsfe poŚtanÓwjenie 9|u
Je|en]ej GÓże fa ńoiń p!średnjchłem

ńÓuądowego Koleg um odwoławcfegÓ


