
usla Ó naslępuja.e yodowLŚkowe Jwa.unkołania zgÓdy na realfację

na 'Budowiestawu rybnego ziemnego o pÓw calkowftej 0,25 ha.

ryb, na leEnie dfiałki 27ol2 z e|eń.nlani iowauyśzącymi na

staniśzowie' 9mina PodqóŹyn",

Podsdrzrn dna 23 ureqo 200s r

pżedsjęwz|ęc'a pÓ|egalącego

pżeznaczÓnego do hodow|i

dz' nr 27012 i 386 tów) w

wÓJT GMu\Y PoDGÓRZYN

DECYZJA Nr 2/2009

o środowi5kowych uw.runkowaniach Źgody na reaIizację pr2.dsięw2ięcia

1o4 Uslawy z dna 14 czefuĆa 1960l

adń n]Ślracyrnego (Dz U z 2ooo r Nl9s zm )' a lakż€ ań 46 Ud l pn l ań

46a uś 7 pkl 4 oiaz ań 56 Ust 2 j3 ustawy z dn|a 27 kwLeln2 2001 l Prawo oclrrony $odÓwska

(Dz U z 2oos I Nl 25 poz 15o z późzm) śosowlie dd 3d ]53 156 uslawy z dna

3 paŹdzlernika 2oos l o udostępn an]tr ńlormaĆ] o śiodow sku ]egÓ ochrcnLe' udziale Śpo|eczeisMa

enach oddz]a|}Ąlana na sodowŚko lDz U Nl 199 pof ]227z

póź zń ) a rakże s 3 uś ] pkl 62 lÓzporządfena Rady [r]

sprłie okeśLenia rodzajóW pżeds ęwfęó mogących znacząco oddzja|Waó na ŚlÓdowlskÓ o6u

sfcfeqó|Ółych lwarunkowań zw]ązanych z kwa lkÓwan em pżeds ęwf ęc a do Śpouądzetr]a Epoflu

o oddfa|rvanu na ślodowsko (Dz U z2oo4r Nr257poz 2573 z p6ż zfr) po rÓzpan.eni!

Zakładu Us]ug Nydloiechnlcznych "HYDRoMEL z sedzibą W

Jeenie] Góue puy Jl wańkowicza 6 działającego w ]ń|enJ Pańslwa Aeks3ndrY zdfsława

HnatÓw zam w Je]enie] 6óze plzy u Poczlowej5/6 w splawe wydana decyzl o ślodowrskołyci

uwarunkołan|ach fgody ńa rea]]zację przeds ęwz ęÓia po€qa]ącego na budÓWe BJdÓwe śawu

rybnegÓ f €mnego Ó pow. Ća|kowrc]o25 ha. pżezMĆfonego do hodow ryb ńa Ielena dza|h

27ol2 eemenlam lÓ*au ysfącymi na dz. Nr270/2 336(rów)ł statr]szowie 9mnaPodgozyn

1' Rodzaj i mlBjsce r.a|izaćJi pPedś|ęwzięcra'

PrzedmÓlowa ńweslyqa po|eqac będz]e na budowe Śławu rybnego zeńnego o pow całkowile]

o25 ha. prfeznaczon ego do hodÓw ryb' nalerenLedfa]k 27012

Nr 27ol2 ]3s6 tM) w slan 9zow e' gmjna Podgóuyn P.o]skiowane przeds ęłf ęce po|egać będz'e

plzygotołaniu lelenu pod plfysz]ą inwesly.]ę l] zdlęce ,hŹBowan e zeń urodżarner f

zaoraneń podlDża pod nasyp qroo

łykÓnan'eĆfaszy Ślawu pÓpEez wykop qilntu z dna L usypan a grdo

. wbJdowanieŹe]beronowegomniclrż piętuąĆÓ ŚpuslÓwegowczaszyslawui

' ufomÓWan e korcny i skalpy grcb olau

. Wyp|anlowanie dna cza9fy slawJ fwykoianem lsvu deńneqo



wykonane rowu Ópask0wego zabeu p]eĆfająÓegÓ leleny pżyegłe

ewentua nym Wys alGmiwÓdy ze $aw!

pżeplowadzen e konseMac] k.Ma młJ (dz tr336w)

Wykonan e w kolyĆ e lowu ldz nr 336 w) U]ęca łody drcnażołego.

rcW! do slawu za pÓńocąkaskady kamienno belÓnowejUłożone] na

WodyześawudÓEqÓ  r cwu

P|anołaie parańetry lechniczne

grcb|a śawu wys maks 2'00ń.d]!oośó 107.0 ń. kubatura nasypu 633 m'

mnich piętząco spJslowylypuMNń 1 ] Śfat

pżewd)4vana roczna pmduk.]3 rybyok 7030kg

s|awtr Ó| ]355 m.0dni)

zaś na podkzymanie uslrawody ok 2500 m.W cjągu roku

2 Warunki w}kożyslywan ćaliżacjl r eksp]o.tacj| ze śfcz€gó|nym

UM9|ędnienień konieczności

nalulaInych l f abyików oEz ogBniczenia uciąż|iwości dIa lećńów śąŚ|ednich:

Pńreklołane plzeds ęWz ęc€ zoka żoware jeŚ poŹ obsfłeń speĆ]ańe0o obsfai!

ochrDny sed|iŚk Nalura 2000 oraz obszaru spec]a nejochrony P|ak

fe wfględu na rodza] ska]ę pżeds ęwf ęcia o.af chalakte. plac zwązanych z)ego r €a|zac]ą ne

oowinnooddf a\^łaó na obsfar Nalura 2000Ókf slanowic zaglożena d|a łodow 9ka

maksyma nie 130 n. mii m.lna 0 3o

.zasr Ślawu (kubaluE wykopu) ]353m.,

prÓ]eklan|a i wykÓńawĆę lÓból do Uwzqlędnen a W ']załalnośc

inweŚIyĆyjne] diąfatre] z rea fac]ą przedmiolowe] nweśyL]r wyńagań orhlÓny sodow ska zqodn e z

obow ął]ąqm pu epi9ań plawa W tym akrsie 1r' do

1) prowadfania nw*lyc] zgodne z nformac]ami fań]e9zĆfÓńyńi we WnÓsku o wydan e

2) faslosowan a tak.h rÓeiązań lechńcfnych |ec|]noo9 cznych .by maksyma|n e ograi'czyć

polenc]a|ie ! cra3|iwÓści in wenyc] d]a yodow ska

3) masy 2emn€ u9uwańe lub plzemeszeane W lrakce realizac] nweśyc] zaqospodaroład w

.amaĆh plÓwadzonego przedsęWzęcia pod wafunkem dolżymania s|anda.dóW ]akości
g€by feń] o klórych mowa w ustawe z dnja 27 kwieln a 2001 r - Prawo oclrrony

4) pÓ fakorczenu tercń budowy o.zyściÓ

zań]eczysfcf €ń i odpadow;

5) mboty bJdowane z zaslosow maŚzyń.Óboczych prowadzd z naez}tą

slarannością nie dopuŚzcza]ąc do zaneczyszczenia grunlu i wód ofunlowych olaz

podz emnyclr prez niekÓńllÓÓwane wycieki p rodu klow lopopochodnyń (pa iw o ąów)

ą W Irakcre rea zm] budowy na beżąco dokon}Ąvac napfawy iróWnan'a dróg dojazdowych po

klólych plzem esf@ć bedze się ŚplfęlbudÓw|any

7) za sposÓbłłaśĆweoÓ gromadzenia odpadóW odpowiedf a ńy bedf € użylkown k obeklu:



3) pżed rozpoĆzęciem działa ności powodu]ącej Powslan e odpadćw inweŚlo' win €n

U€guowaÓ slan foma|ncprawny w zakresie gośpodark odpadańi-zgodn e z Uslawą z dna

27 kwelnia 2001 r oodpadachl

9) ły|dórca odpadów zobowiązany jesl aóWno w tEkcie €.|izacji jak i eksp|alac]

pańowanego pżedsęwzjęoja qbmadziÓ i ńaqazynować odpady 2 zachowaniem ch

segregaĆji a nasĘpn]e poslępwać z n m] w sposÓb fqodny z pE€plsańl

10)w miejŚMch gdze będą prowadfone wykopy zemne na eży zachować odleglość co ńa]mniej

3 metrów l]cząc od pń a dż€wa (w pzypadkach jstnie]ą*go dPewcbńU) natomiaŚl wykop

nalezy wykonaÓ w ŚposÓb n € Usfkadza]ący kożen o pŹ€krcju więk*ym nż 5 cń.

]1)podozaŚ organzac]i p|acu budNy oEz.oból ziemnych na|ezy pam ęlać. że st €ia

odpowiadająca powieżchniŹulu komńy dr2ewa. powęksfon€mu o 20%' pow nna pÓdlegad

ochronie fe tgędu na to ]ż w ]ej zaŚięgu znójdują się akt,Ąvne koż€nie zaÓpatfu]ące

duewo w wodę ] skladnik odz!łvde W obrębie l€j slrefy ńaeży og€nEzyĆ pEce do

nEfbędnego m|fuńUm

12)w ce|u oohrÓny duew pżed $enlua nyń uszkodzeiLem' podczas p.ÓWadfen a robót na|e'y

. osłaniać pnie dżew rosńących w bezpÓś€dnim sąsedijłie pęeprÓwadzanych rból

zieńnych - do leoÓ ce u można wykorzystoć ikan nę ]utową ńaly sl

otaz deski polączone drulem.

bboly z emńe w obĘbie sFlemu ko@^ eego. w miaĘ ńożliwŃc W|(onyvaÓ ĘEn e

- zadbać o !o. aby bezpośrcdn o Pod kolonam drz€W nie były Śkladowane m.ter a' budow|ane

oraz ziem a z wykopów, qdyz Unemo'!]Wa lowyfiianę geÓwąmiędfy powielż€m | 9ebą Ćo

w konŚekwencjimoże dopdadzó do zańeran]a ignic a kolz €n ponadto wody opadÓwe

ńÓ9ą syp]uk]wac z ńale abw budow|anych (cemenl' wapno) 4nieczyszczena sfkod we

' naeweitua|nąWycinkędżew ub kuewÓw na €ży uzyŚkać Ślosowne żefwo €nie właścw€go

l3) uzyŚkan a uzgÓdnienia W pżypadku robót budow|anych prwadfonyoh w Ótoczen u ob]eklóW

zabylkwych fgulu]ących w ewLd€rc]i Wo]ewódfk €qo KÓreeMaloE zabylków

wymagania dogcząc. ochEny ślodow|ska kón|.dne do UMględni €nia w pojek.ić

orciekc e bldow anyń na eży uwfqLędniÓ naslępująca Ezw ązania chlon ą@ ślodow]sko

fabdp]€czyó ńleigca bdp]eczn€qo gromadzena' ńagazynN3na mas z'emńrn

pż&idf anydh do zagoŚpodalowan]a w takdie Ea]izadj] i eksp oalacji inweglyc] ;

. losnące dPewa pownny 2os1aÓ zabdp]€czone pżed ch uszkÓdzenlem pżez maszyny

pEcujące pÓddas prac 2 mnych|

w l€kc]e Wykonan a robot na eży zschoMć pE€plw

powodÓwaó zan edyszeenia le] wody

pzyjęle w p'o]ekcie budow|anyń rc& ąŹn|a w nny

ich usukodf€nień $entua|ńym] pż€srąkań woÓy

wÓdy stnjejąoyń 'M€m o@ n € m@e

uMg ędn|ać zabezpiee€nie dńg pżeo

pźef nasyp stew! olu w pżypadku

prc]eklMane zam €Źen]a nie może pwodÓWaÓ zabuzenia ńwn@agihyd.o9€o|Óg]czne] W

Śposób p.wodu]ący ogEniczen g czy un €moż w enie 4goŚpodarcM



anie skarp.@U na nieżbędnym odćnku pźy u]ęc]u Wody i
w m ie ŚÓU u lzutu w ce|u za bezp eeen a pu ed rczmwan iem pE€z pżepł}Ąvajądą wÓdę;
ok€Śowy spuŚl Wody ze slłu winien odb}łvaÓ s]ę w rak 9posÓb aby ]Óść wÓdy zlfucanej
zoslala pu y]ęb pżez śW]allo rcWu i n e powodowatd roz|ewisk

4' wynoglw*kresie pzeoiwdziała n ia s kutkoń aw.t|| pżeńy6ł0wych, w odn|*i €ńiu do
pz€d6ięW|ęć za|iczanych do zakładów sllażalących zagtoż€ń|. wyśtT|€ni. poważnych

P ańÓwa na nweslycja n € stwaza fg Óżeń a wyŚlę powa nia poważn ych awa.ii,

w odnieśl.nlu do pżedsięMięć' d|a klóryćh pŹeplow.dzono pos|ępowaniś dolyeące

kan.gEnicznego oddz|.ł'wania na śrcdowisko'
z Uwagina polożen e panNanego pżedsięłf ęcia i slre'ę jego oddz ał\Ąvan a De zóchÓdŹ]Óbawa

tlansgranczneqo oddzja|pania na śrcdMisko

6' s|wiedzeni €koniećŹnoś
P|ańÓwane pż€dsięwzię.e nie na|eży do ńw*tycji d|a

7' oddziaływań|. na oBzary NATURA2000
Plo]eklowane pueds ęwfęće z|oka fow.ie jest poza obs4rem specja|nego obśzaru ochrcny

sed sk NaluE 2o0o ońz obszaru specjanej ochrony Plaków Nalura 2000.KalkÓnosze'ize

wzg|edu da lodzaj ska|ę puedś]ęwu]ędia olaz chalaklel plac zwązanyoh z ]eqo €a izaclą nie

oow nno Óddu a|VwaÓ na obszal NatUń 2000

olaf spowodowanie niekouyslnyoh warunków ofuntÓwÓ.wÓdnych da
kożeniowych e|emenlówzieen Wysoke]

o9Enieonego użytkowańla
których lwoży Śię obszar ograń cfodego

załąenikien do ńhi6Fz.jdeoyzjijesl.haEklelyślyk. pt.&|ęE|ęcia' s|anowiącaj €j

integE|ną@ęść (23l' Nr1)'

UZASADNIENIE

Na wn osek z dńia 17 04 2003 rcku fłożony puą z.kłedu Us|Ug Hydfutechnidznych

"NYDRo]VEL z siedz bą w Jeeniej cóże pży u Wańkow]cza 6 dzia{aiąegÓ w m]enu Pańshła

A eksandry fdzisława Hnalów' fam w Jeleniei GÓże pEy u ' Pofiowe] 5/6 dnia 20'05'2003 r

uwarunkowanaĆh zgody na rea|izacje pifedŚięMęca po|egającego na budowe.BudÓwie slawu

rybnego feńnego o pov. @łkÓwilej025 ha plzefnaczonego do hodow ryb' na lerenie dzałk

27ol2 eementam]lMażyszącyń ńa dż Nl270/2 i335 tów)w staniszryie. gń na Podgóżyn

oane o z]ÓżÓnym Wniosku umieszczone fÓslały w pub ane doslępnym wykżie danych

o dokumentach z.wieEjąoych nfÓmacje o śBdowisku jego ÓĆhlone prcWadfonym przez Wó]|a

Gm ny Podqóżyn zgodn e z obÓw ązującym] pż€pisam Podano również do pubiczn€] wiadomości



inio.mac]ę o umiesfĆueniu Wniosku o wydanie deĆyzjiÓ ślodowskowych uwarunkwadach popr2ez

wW eszen]e na tabl]cy inloma.y]nejw Użędze Gńiny Podgouyn W inromac]i Ó złÓ2Ónym łnioŚku
teń ńe uglasbn a uwag iwn osków w plzedmÓc]e postępowania W

lermine okreśÓnyń w zawadomien]J wp]yięły dwa wnosk WyGża]ąoe gpżec'w na rea zaqę
pżedsęwzięca lj wŚpó|łlagcicieLki dzałk Ó ńuńeże ewidencylnym 269 obręb stansfów Po

fuzoatżenju spŹeciwu Ólaz wn k|iweiana ze u9la eń ŹwańyĆ|l we wnosku idoląconą infÓmacjio

p anowanym preds ęwz ęc u usla|ono że zapfupÓnowane rcfw ąranie nie spwoduje pogarczan a

Śl'nu śrcdowska iÓllancfena zagospodarowania lelenów sąsiedn ch
Na oÓdstawie za|ączońej dÓ wnośku ]nfomac] o p]anowanym pŹedsięMęoiu'

fawelającą dane okeśone w 9ń. 49 ust 3 Jslawy z dna 27 kwieha 2oo]r. P.awo ochrcny

ślodowśkalDf U z2oo3r Nr25 poz,150zpóŹzm']usla]onÓ że p|anowana nweslycja na|eży do

rodu a]u pzeds ęwf]ęó o klÓryd|l mÓWa w ań 51 usl'1 pkt 2 USbV'.y P€Wo ochrony ślodowi9ka

wymieniÓńych ws3 ust 1pkt 62lozpolządfen a Rady Minisłrów z dnia 9 |]slopada 2oo4r wsplaw]e

okreś an a lÓdfajow przedŚ ęwzięó mogących znacząoo Óddż ał}^łać
ycfegÓlowych JwafunkÓWań łiązanych f kwa|ilikNaniem pu eds ęE ęć dÓ ŚpÓrządzan a Eponu

o oddzialFvaniu na śrÓdÓwisko (Dz I z 2a04| ̂ | 251' pÓz 2573 z pÓin zn )
orqan prÓładzący poslępovanie adminiŚl €cy]ne w sprawe ł}dania d€cyz]i o

ślodow skowych Uwafunkowaniach r€a|izac]i pżedm olow€go pzedsjęwzięcja fqodnie z ań 5] usl

śrcdowska wysiąpi| o opinę co do potzeb spożądz€n]a rapońu Ó

oddzal}Ąvaniu ńa środowisko d|a p|ańÓwanego pzedsęWzjęcia o

stalosly JeeniogórskiegÓ (piśmem znak RG.7624 4]0212003 z dnia 23'052oo3 r) PańsNowego

Powalołego |nspskloG sanlańeqo W Je€niej Góue (piŚńem zn.k RG.7624 4/03/2003 f

20 05 2oo3 l ) Woiewody Do|ńÓś ąsk ego (psmem znak RG 7€24.4/M/2003 z dna 20 05200a r)

orcany le wyd ały naŚlę p ujące op'n 'e:

Pańshłowy Powialowy nspek|orsanitańy w Je|en e] Góue poslańÓw]enie nume.zNs

I P.61a.24l0a z dnia 12 .fevca 2003 roku Śtłie ld zi| bBk polu eby łyko nań a G pońu l

staloŚla Je€niogólŚk ' poŚlanowenie nJmer oŚRV-76332'o3 z dnia 05 ĆueNca

2o03r. zaÓpńiowal n€galFvn e obNiązek wykonania rapo'1u.

WÓjewoda oo|noś ąsk wydał op trę znak sPo Ańa,6613.3/36/03

2003 l o odstą]'ieniu od obowiąfku Śpożądżenia rapodu Ó oddział}Ąv2n'u

pzedŚięwf ęc a ńa śbdNiśko w zakresieoddzŹływania na obszar Nalu6 2000

Na podŚlaw€ a.l' 5] usl 2 Ustawy Plawo ochrcny śrÓdowŚka' kierując się kryledam ' o

klólych mowa w ad 5] usl' 3pkl 2wlw uślawy okleśLonym ws 5 rzpożądzen a Rady M ńiŚtlów z

dnia 09 lislopada 2004 loku w spEwie dk€ślenia rcdzaićW pzedŚęwzęó mogących zńaĆŹącÓ

oddf alyvJać na śmdow Śko oraz 9fÓzegó|owych uwarunkowań żw ąznych z kwa fkÓwan]em

puedsięwf ęć do sporządzenia Eponu o oddzia|Wan u na środowsko (Dz U z 2004l', Nr257 pof

2573 z pÓżfm)' biorąo pod Uwagę opnę W/w orqanów' Wó]l Gminy Podqóżyn poslanowienem

nume lRG76244/6 /2008zdn ia03102003rods tąp i |odńa|ożen jaobowązkuspouądzenaEpońu

o oddz ałyv'an u na środowŚko d]a pżedmio|oweoÓ pŹedŚięwzęca nforńac]a o odsląpen'u od

obowązku śpożądzenja ńpoilu o oddziaływań u na śrcdowsku zoslala pÓdana do pub|icznej

wiadomośc w pub|cznie doslępńyń wykaf € danych o dÓkum€nlach aw€raląÓyĆh infomac]e o

środowiŚku jego ochfunie prowadzonyń pżez WÓjla Gminy PÓdoóżyn dostępnym na ŚlrcnLe



odĘbnyńi poslanNien am fogla' uzqddnione ślodowiskMe NarunkNania rca|izac]i

pu edm olowego pu ds ę@ ęĆ a z :

Pańshłowym PoW atowym |nspektor€ń san]larnyń w Je|en ej GÓrf+ pGlanÓwenE

ńuńerzNs.AM-61.611.4/09 Źdna 23 slyen a 2009 roku

slarcsląJeeniogólsk]m. poŚbne€nie dumd oŚR v.7533/4/09 f dnia 05 ulego2009.

o prcwadfonym poslępowaniu adminstlacyjnym Źń]eEjącym do wvdan a deĆyfj| o

Śfudowiskowych uwarunkMan2ch €aLaoji pżedmiotwego pżedŚięMięća' Wó]t Gminy

Podgouyn psemńe powjadomł slrny poglępowan]a adńinislEcyjnego zgodńie z ad 53 Pwa

ochrony Środow Śka' Udf ał spÓ|eczeństwa n € był V"1ma92ny.

W poŚlępowani! s Śplawie oceny p|anowanego pueds]ęWzięcia na łodM śko wzLęto pod

Wagę następu]ące dowody matlnały ]nfumac]e

klórYm ma byó 2oka|izowane puedsięwziędie nie lstńieje uohwa|ony

ń ejscor1 plan ŹagospodarMania pzeslż€nnegÓ.

. puedm olowe pu edŚięwzię.Le prowadzone będzie na l€renie ni.luchońośc na|dacel do

! pzedsęwfięc]e znajdu]e 9ię poza potenc]a ńym obszaćm specjah€go obszaru

ochrcny sied|isk Nalura 2ooo -'ka*onosfe jak iprciektŃan€go obsfalu specjah€l

oĆh.ony Plaków Natu.a 2000'

' pLanowany zakres plac nie fmień] dolyohź*ow€qo pżeznaĆuenia chaEkleru

użylkowania lerenu nie będfie sb,a@ć iślohyÓh fagrożeń d a śrcdÓw ska

t rca|izac]a pŹedsięwzięcia nie będfe ńiala wpłyv]u na Óchfunę cennycn wanosc|

puylodniĆfych fsobów naturc]nych i abytkćN oraz nie będz€ powÓdowda

uc ąż|iwości d|a l €reńów sąsiednich'

. pżeana] zowano. ocen]ono odnies ono się do dwóĆh Śpzedwów wspólł]aścicieLi dz|ałk'

o nuńeŹ€ ewidencyinyń 269

. do €a|izaĆri prcjeklu n|e m2ją zastosowania wymÓqi W zakleŚie pu ediwdzialan]a skulkÓm

awarL puemys|Ówych (w Ódn]€sieiu do pueds]ęWzięć 2a @nych dÓ zakladów

słwalza]ąĆych zaqóżeniewyslą! €nia p ażnych awa.')'

. pży lea'za.) ńweŚlyc]i n€ mają zasto9Ówan]a wyńogi w f.kresie ogEnLżanE

lńnsgEn]enego oddzaływan a na śodowiŚko (w Ódnesieniu do puedsięwfęć d|a

kńrych 'yńagane jesl pżeprowadzen e poŚlępowan e doly@ące llansgEn|cznego

oddf ałyvrania na śrcdowŚko),

realifac]a pueds]ękię.ia nle wymaga sbłierdzenia koniednośĆi uMoPenra oDsaro

oolar|'7o1.9o'v.lo'c| 3' o łiófr

oEniając wn]osek. po rozpatŹen u wye]kch Óko|icznÓłc]fak\tfnych ' prawnych uznanÓ'

pEnowana ]NeŚlyc]a nie będze Ślanwć iglotnego zagrożeni. d|a śrcdowŚka W fuiaŹku

powyższym Órzeczono laK w senGnql

NineFza decyfja zÓślan e pÓdana do publczńej wgdońÓśc w pub|icznie doslępnym

wykaf]e danyoh o dokumenlach zawiera]ąĆych infomacje o środwiŚku i]ego odhron e plowaozÓńym

pżez Wójla Gm ny Podgólzyn ońz n. slronie nlernelowej U żędu Gm]ńy Podoóżyn'

, /qoo '  "  7  a l  ro .  pa

a ozed Wvdaniem dedyfji uńożl]wonÓ wyPowiedzen € Śię co do zeb€nyĆh male.a|ów id@odów



lpśmoznak RG.7624 5/6/03/0szdnia l9o12009l),

m@a$ ań' 46 uŚl 4 ]4a JŚlawy z dn]a27 !uiB1łlą2oo1 l PlawooĆhrony środow ska (j Df

[,r*17
z.lączniki \ \:' '/ 'ofi\ ' n '

POUCŻENIE

od ninieFz€jdecyzji sluży ślrcnie odwÓłanie do sańożądwego Koegum odwoławczego w

Je€niąGóż€ za moim poŚ€dn]ctwem wleńine 14 dniÓd dn. otŹyrnania n]niejszer decyfj

DecF]ę o środ ow s kowych uwafu n kowan aoh dÓłącza się do wn iosku o wyd a n € d€cyzji o klórel

1 chatakb$lyka p|anowanegopżedsęWzięca

orżynuj.I
1' st@ny postępowania według akldos|ępńychw uuędze



z!Ęedk ii i do dły.l o.redowsko4

chaEkterystyka pl4dsięwięcia polegającego na brtdowie stawu rybn€go

riemnego o pow. catkowiGj 0,25 ha, pfleznaczonego do hodowli ryb' na

terenl. dfiałki 27ol2, Ź elementańl toważyszącymi n. dz. nt 270/2 i386 (lów) w

st.ni5zowi6' gmina Podgóżyn.

1'Lnwestol:Pani PanA|ekgandra'fdzslawHnaiówzamwJ€jenie]GóEepŹyU PoeiÓwe]5/6

2 ' Planowane p u eds ęwz]ęc e inw*tycyjne po egaó będz]€ na b ud owie stawu .ybn ego fLem n ego o

poł .ai@lfl o/\ 1c 'a l..cre dza. f7o')' f eefe1laal

lowaŹyŚzącymi na dż nl 2702 i 336 (óW) w stan sfowje. gmina Podqóuyn

2 opis p anowaneqo pŹ€ds|ęwz|ęcE

Pro]ekl@ane pżedsięwzięĆie poleqać będŹ. na:

pżygotowaniu terenu pod pżyszlą nweśly!]ę lj zd]ęce i zhaldNanie ziemi Ubdza'ńe] z

zaoEniem podloża pÓd nasyp grcol

łykonan|eeaŚzy $awu popżez{ykop gfuntu zdna iusypana glob|j

- wbudowanieże|belonowegomnidha piętlzą@'SpuslowegowŹszysI#u;

. Ufomeanie korcńy iśkalpy globL ord zabezpeczen€ ićh pżez darniowańLe I oÓs|ane

' łyp|anlowanie dna ozaŚzy 9tawu zwykonań]em rNu dennego|

. wykman]€ lŃu opaskÓw€go zabezpie*sjącego teleny puyLegł€ do usuwanej

ewćntuaLnyńiwyŚiąRań Wody 2e śawu

. p@prcwadzenekonseMaoj korylarowu(drnr336s)l

. wykonanie w korydie roWU (dznr 3s6 w) ujęcE uody drenażWeqo' usyluow.nego

leu dÓ stawu za pom@ą kaskady kańienncbetonowej ułożone] ńa 5kaE|e śawu

wody ze slawu do leoo @0.

3 PraĆe budowlad. zw]ąane z pżebudowąŚlawów z€mnych łykonane będąw leohno|og L

P anowan€ palam€lry teonnćfne:
. gĘbÓkośÓ za|ewu stavu - meksyma nie 1 3o ń

. Ćzasza sbwu (kubatula wykopu) - 1353 ń3

. grÓb|a siawu wys ńaks'2.oom długośó1o70m

- budowLe slawowe - mń ch piętŹąccŚpuslowy IypU

pż€wld}łana rccŹn. p@dukcja ryby ok 7o'Bo kgi



. uielkośĆ f.mieŹonego koŹ}6iań|a w aklsje poboru

aś na podlrymanie |Bl€ yody Ók' 25oo ńJ w c|qgu

TeEn pued6ięwfięoia ni€ jesr objęly miejsd}ń pEnem

ł€dy do a|4u siavu ok' l355 n! (7dńD'

zagospodElM5nia pż€sE€nnego,

MINY


