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Nn podsta\łlc all, ]23 \ luŃa\''Zdnia 14czcrtcł ]9(j() r Kodcks poslcp$łlnja adnll] \llacljntlo
(D/ Li,7 20:l l poż, j3j) o]!7 rrl, 64 ust ]. ].l i-1 w 7!ł,iq7ku 7lIT ó,1 un, l pkl ] usttw!
Z dnla _r paź(tzicnrika 2()(]8 l, 0 udostępnia|iL, inlonna.ii o ślodowisku i l.!o olhronie, udziajc
społ.clcnstt..] §lochl0nie jrodo\łi,Lo oraż o occnalr oddzinł,vwania Da środo§,isko (L)ż, tJ, ż 202) r,

lroz. ]]73. Zc Znr,, /{anci d.rl!,i ..ustauą oos"). po !w/gledni.nlL] §nio\kll l]ulmis1lla \4slc/onowa.
?nak: (j,ó2]0,3j.]0] L .J], dat.L uplr-§u d0 1ul.is,lcgo organu ł dniu l] paźd./iclnik! 202] r,,

o w]dani. opinii co do po(rzcb" prlcplo§,adż.n,i occlty oddzirł]s3llix pllćdsie\\żięciJ rl3
środolrislo. uzrlpelrlbllcgo \r dlliu 22 list{,płdł ]0] l r i 8 lutcgo ]0:: r,.

sl rrżlm opilli1. żt

dla pfzcdsięłlięci, pn. Bunow(.fur tl Jbfullolt|i|z ej.loLłli.tJwa,l.j nu dL nr 11 i 18ll, oblęhi(
G u l ha. gn i n a |l s :c:o n ól,,

l, nie i§tnieje kOnitcżność prz€proładzenia occnt oddzirl}Tinin n. środo§isko:

IL istnic.ic koniećzność 0krtślcnia w dćć}-zji o śIod0§i§koł},ch trlrlr.unko}ł,aniach warlnkó\ł
Iub lvl,mżg2ń! o który(h mołia § źtrl,82 u§t, l pkt 1 lit. b lub c u§llrr],ooś. tj.I
l) prlcd prlyjt4pieIli§m do ]akjchko]wick d7i!łali ll3le7], dokonać osied/rn lcrenu pod kQtenl

lvystcpo*,ania g!lunka)!V chroni0lr}.h luh śi!dti,k or!7 analiżv plato\lln,-ch prre
§ kontekś.ic przcpls(]\\,dot],clłcy.h §,sz|zc!ólnoścl drko N}łśpLłłcych z,ń,iclzJL ob].lvch
o.hlona gJlunk()§_a: ]nali7a \\inna być pLLirilrLurlna ró\łnlc/ !\, konlckścle nloź]l\!{)ścj
uzlsklllia decyzji żez$ahi4t,l jlr odśtępstw od zllkaż(nv rnlltiltzuiacych \\ StorunkL]

do \§, lbrm),ochlony przyrod\,:
2) beą]ośrcdl]i() pr7ed loupocżęcicn1 totrol ()fu/ \| rrakc]e pro§adzenia prac burlotllarryc)r

prosłd/ić konlrolę lcrl:lru nl] obccn0ść zwiclz,lt. gd} /łislni.ić uka konieczność należ}
rln]ożlilvić un ll!r.c/kc , r!r.t! budo§,y, .r \r plł-|ldlru bmk,l lllo,1i$ośc] ucicc7ki. 7§,icr7ęta
|alcź} pllcnicść do odp()§iłdniclr Sicdlisk po/a lcjon obiety in\ł,.\l_vci4;

_]) pod.łrs |lowad/clri,t plJ. ntllćż},^beZpiecz_,-ć rvrlrop_"- iv sposób unicnrcrLiWiźtiąc] wpadmic
do nich zwielŻatl

1) §l,kasż.llr ic ro ślinnoścl pLll niL,dzy rzędanl i plnc li lralc7,v w} kol}),,$ ać p0 1sicrynia ipr0\ł|dlić
ie od srodka t'arnl!,w kienlnku ZewnelrznYnri

5) pracc budowlonc nxlc/} nlo\ldzić pola okrcscnr lcgowy]n platów (tj 1wył.]c7śni.nr okr.lill
od l m.lrca do l5 $l?cłr]l) ]ub § L}lll okl.sic pod nid7.relll on)itologic7n},lrr;

ó] nJl!,ży po/osta§,ić plzcnll1 §iclkości nlininunr l{] 2() cttl pol]rię(l/y ogl,o(rcoiclr]
a po§ieźchnią grunllL.



2,

r hllp:]]lnrpr,korylr!ż.,p1,

7) dolnq kaw§dź oglotlzcruł na]cź] i,ykonnc rv laki sposólr, by nic posindała oslrych krlwędżi
an j \ł,vstltillcvc]l .1en]eltt(iwi

t) n.r pulclach iolo\1,o]tlicznyclr na]czr Znsloso\\lrć po\fŁ]ki anlrrefi.ksr]n..

t.Z,\SAD\lLNl]:

Do R.glonaln.go D)-rekl()la Oohlon} srodowisk0 w Wrr§lawi. \tplvną] \!niosck TJu,nj§ll7a

uszc^lno§n l) $.ydanie opni co do koniccl])ości plżcplo\\ id/en ii occn] odd7iał}Ąt:rnit} na

ślodorvisko oral oklcślcnic /aklesu.l!c.tualnego lapollu o oddż]ały§aniu na ślodowislrc dla ww,

Przcdsi+\ł,jc.:ja, Do s,§,, piśrna plżcdłożono §},,nraglu4 dol(Um.ntacic t]. uniosek o \\rddnic dccr/]i
o ślodo\lj!ko\Ę,cLr urvarurrlrorlaniach. karlę il)t-onn.r!}jllł pr7cdsięw?i9ci,j (^valrą dalej ..kip").
illinnn.]cię o blahl micis.Owego plalru /ag0spoda|o§,anja prżeslrzellLrego dla lerenu. Lr.l którynr

/lolalizowar]l bctlzir, plan,:rvlla irlo,cstycia oruz o(§iadczcni.. o kńr_vl]] mowa w ar1 64 Dśl 2r

\Ą |l, (,lm , l.Ąf| r, ,. ś |, J/\ 
^ 

:lż\( -, ,.li,l :r

§ §1\: \\,yśltIpienLu BumlislV Vsz.Zono$,a 7xk§,a]iiiko\\,lł |r7edmioLo\\,o lns§śtycję do grupr

!rr7cdśie§,7ięć §,\nlictliou\ch \! § ] ttst l plt 5-1 ]it. t, nlzporzrldzcnia ItĄ Nlinislró$, l dDia

l() $l^śnil20]9l, $,spn\ie przeJsj.:Wli§ć mogacych znrrcz4co odclzialj!!.tć nd śIodo\isko (I]l t-i

/ 2()l9 r. poz, l339),

Plnnowan.i ]nwcśt}cia |olcga ntl budowic lnlrny litosoluic7nc] /]oktli/o$,ln!,i na dzi.rlkach o nr e§,
]r i l3 w obrębi. (],Llba. gnrina N,lslclonaJ$ Ł4czna |owleT^hni.t 73budowy pr7c^a.lona pod

rcrlj/ację wnioskowilrcgo pżcdsięwziccill wynicSie ok ] ha, Tc],.n pIZcMid}\łny. na kLór}-m będzic
realizorvallc plzr,dsięrvzjęcie oruZ Da któi,a b9d7ic odd7]ał]1\ać pl7ćdsięu,żiecie ti- pt)wielzchnia
2budou,y pli]no§,.lttei rll\łcsr}cji. !v,żględniei.l. zxbtldo"ę panelłDli linoNo]lżjcżr],\ li §ja1
1 \\llclkr.go rod7ajU il)thsllLrklLrft (Ą!.lrryS7Ecą i l)(l7ostal,v,rli terenanri przcznlczcllyllli do
pr7eksZtałcenia up, lclcn 7ijel} pod.ż.rs mlgź|Z,Vno\,.llil odprLlórr cz,v warstw hlLmusu i glel)!'

ró.,ln,l, I,.1 , r,"lpu,r r,.ll:.lcrk l,,

Pjanowma ilr§,csl!cjx /l.kalizo§,an.l b§dzi. pOZ, gLtnicillli obsż.uó[,pod]clll]lic}ch oohloDjc nu

nlocy ltsllt\ly z dniu l(, liwi.rnia 20(J,1 r, o ochlonje pv}lod} lD7 u,7 2()2l r. po7. l0i)s. że znr.].

\ąlhliższrm olrsrarem Luropejskiej Sicci likologicznej Nnnna 2()()() iest olrszal Łllr] lu[,,$\llU
PLH11005j oddalony o ok. 5,95 km w ki.ru.ku pdudni0\!,G!vschodrrim od glairit iLl\\t\lit]i

KPnC-2]B/ /],Jłal;7oNdny jesl § odlcrłOści oł, L0,]5 knr \ kierunku r)oludniowo lJc|odniln
od terenU inW.\l!cj;
\icnlchonlość §e wschodnl.]] j.j cz9s.i ina chaliklel lo]nicz},, §JZ\\iążkLr ż prrl<lukqa lolną oraz
poklżcllicll dzialek \ł llalticłch lercnów 7alrlLd,j§Jll)c]l bmk .icst na prz€dlnioto}] tęLtDi<

chronnx}ch g.l1unków loślin ()bszar clckrlowni st.rnovirclcn pól11 upl.yncgo. lli kroI}ll u\śrę|ui.]
donricszkouo lL]lunki roślill chllakl!,ryst},.zn}ch (t]! pó1 itlicdż, Zlokźll]7o$anic clcktrolvDi
tbtoqlrtnjc,..j \]rra,yi. że otrszar poroślli"-§ będzie Disl(4Illślinnoścją lray,ił\tt]. n' [lóre] schlonienie
beda mogb /nal.rć droLjnc l$icrlęla, lclcn przczu.rcżOlry |od rcxli/ac]ę wnioskowaną lilwcd}.li
stano\uq gLcby omc o njskich l(]asich bonilac!nych, Yi granic h nicr(jchomijści prz(,bicga]4: użytk
gruntotr. (ltl\b, lł\') I'lano§antl rnwcstycja nic !,pł}nic w lll.]c/ąc} śpon]b na lóżnorodność
bjo]ogiczn1 oru llj. sprr{odLiJe fi.rgment ci; lub zniszcżenia cenn}.lr \i.d]i\k rośli]] i /§i.l .1t

Prżedsie§.Zięci. nic §talto\l zllgroźcnic dla płalrni i gldrj* i n]c wlłynić na 1.} siedliska ikorytarze
|]ilTrcji Porladto dzjęki 7aslr)so,\ł,al)iLl ttglodzcnia bez podrnurówki. którc nic bcd/io $fopNne
w /icmi§, a ponlj!d/yjcgo d(,lną |oJ§law+. a po§,ierzchnia gl'untll 

^a]d7ic 
§i9 pl/csll/cń 0 wYsokości

ok l0 cm. ]noż]iwa bcd/ic iadal d!,lpcrsja 7!vicr7ąt na tcr. dzial.k ilr§,crt}c},]n}cll Uii.!i.Dit
dzialek plż.z pancLc znmic]szr- różnicc lcmpcl.rlul. nagr/.\ł,anic śic gl.by ] popl3!!i t!anlnkj



b},to\anm |ł,]żow, Intlestycj,r nic Zieraża plz.rwaniu ciislosci kolytar/), .ko]ogicżn}ch i nic splynie
negtlt!\nic nl Inigl.lcje ilult}. Zar(D!llo \\,skllLi Lrlkrlrle]. ]ak il!gn,lla]nei, l'fed§iel/i.aiE li.
n{olzy §,irc nowcj balicł ekologiclnei. nic wpl}nie ono rl]unicż na nloz]NlOść dyśpclsii drobnych

zwitrz4t plazów głdó§,, dlobnych s\lki)" (do t|illkości lisa l b borsukl), o$blliki bedą mogli,

sNobodni. pl^chod/ia lrod oglodzcnrcm ] § ),kov)tlY!!ać rclen dzit]łłi]ak do rcl pol}, J!d,,-ną Bnlpą
7wicr74t, dla Lla)r!,] nŃżc nlxn.lsryć sie obs/|r l]otcn.i ll]ego §ylorzystani.r l.r.nu sa s§aki ko}ryln.,

tikić jik sam_,-. jclcnjc c4 dziki. ]-llral]r t.r.nu § t),l]l plzypadku ni. ]cn. ednak Ńlotna że !łZglrdu
na ]iLk1, iż iv okolicr pl/cdsic\!1jęcil] /najduji sie ]ltki i pola o lbllżonvnr charaklevc sjcdlisko\!ylrr.

§fano$iącc dobla bazę żcrosiskorłll, \ić lna §ię! mozli{ości n.gat_"-\\ cgo oddzia]}weiia. ll(ire

]r01.ga]olr.v l)s i.tohr_!nr zubulzennl dyspcrsji ty,cll 7§,ictzln lub na pogolj7.n]u ich ba4 żcto*is]<ołtj,
Prżcdllliolo§! tślcll nic *]kr/uie ce.h siedli§k lliltulnlll)ch jpól ltumLll)ch mogący,h strnowjć

chtoniOne s]cdllska pl7r,lodni!7c i sicdli\kJ salunk(ls, o1łr1)-ch (t]rckl}watii plasja i siedlisko§,ą.

W 7§il7ku 7 B)\ł_ażs4,in u7llan(). źe pźcdl)ljotoil L)udo,.vł nic b9d7ic l]lirlr llcgarlrł,ncgo tpł,,-wu ila

śn!nŃ!isko pvylodnicz. oltl/ ic |ałozeni. obo§ią7kLL |l,/cplo\\Ed/cnia occny oddzialy,ł,lnla na

ł,odol,isko ze wzsiędL] n.r uwa[]lrko\rni, pźrll,dnicZc nie jesl koniccż|c. atakże że na]olont
l./'l ,lt t 0/,J,\!:l1,1. l ,.Jc. , /,..,,,

t]iorąc pod Ltwag9 7akrcs i 1okrli7ac,ję pllcdsi9lv7i9clJ, ! llkżc 7al()żcnia pl7cdlt,rlviolle \\ kip,

rerliza(i.t it'utrkcion(^\xlrie plalowancj iIl§csrrcii tLc h§dżic zl c7ąco ncg,t\lvllie odd?il]y\ł,ać na

cclc, pr7cdiiio|) 0ulrru]) j lrricgralność lw obszanl NaltLr! ]000. jak lnvnlcz,rJ .|i,irrUić
I]urop!,isli.i Sicci l:kologicznc,i Naluri 2000, Rcalilac]a in\\eslvcjL nic prlyczyni sia \ sposljb is1oln)r

do /inniejSlcnia ri)/nolodnoścl brolog]ć/nci 1eIcnu 0ra1 /{iększcnit rrażli*ości elemcnlóiv

środo\\iska prłlodniczcgo na ew.Dtuilll1c lnriin), klinllI}cZl§ obs/alu, \Ą reionic odd/iał}\ł,:rnil

ir{ćstyciI nlc N yslę|tlią sied]lskl] ł§go§c,

l tl$lgi nll ]ok"li?]c]e in§,eslycii lla terenach rolIrlclr nefużono vlLrnrck nr l, Zgodnic , lL,lJsą
o o§hfolrie plłlod} 0ra7 ro7porząil/cnilnr N,linistrl slodowiśka 7 dnia ]6 §udn]a 20l6l, $ ,lri \Ąi(

ochron} gatulrkove] zwicl"dl (Dz- |-l, p07. 2]1]]. 7e 7lrl ). !v ltosunkn do dlik0 \ł},stępuit].y.b
l$icl/ąl obję1}.h ochronq. obotiłzule szclcg uakazól, R.glon|ln} I)r,lck1ol ochlo.\, srodowiik.l
,,, rłilsz.l,uir' 1uh (;cncl.rlll} D}rcklor ()chlolr\, Śtodo"iska nlogl] $idlć dccyzię lcżqi]iincą
nl cżyn oś.i podlcgq.cc /xkazonl. w tr}bi. i na Zasrldnch okr.ślony.h !\ !| lbL,t\yą. W plzyplldku
gltLlnków objęt,\clr ocblur1 ścislą.g.ltlD*a,$ ptaków or.r7 gxtuikó§,\\,yrnieniolych lv załrlezniku lV
d)rekt},§.y Itxd} 9].1]]t\\(l ż dn]a ]] mlria ]99] r § ś|lawi. ochron), iied]isk prz}rodnicżych or,rz

d7ikic] l:ulr,Y ; t'lol), nrus7a br,ć Sp.]nlonc konie.żn. §,ynogi lladrzędncgo mtcrL,su |ubllczncgo.
§ lynr $,yllrl)s] o chiłlkLcr/c s|ołecznyn] lub go§lrodalc?]$ lub §ynlogj ,,\\,ja7anc / kor7,vstn_lnll

§kLrlk.rl]]i o podśu\lowym l11.tc/.nlu L]l.r środ()wlskJ,
Wnlkljsł .1na]lZa moz]j\ośc] Tca]iZa.]i p]xno$,an}rch dzialuli rł krntekścic plzcpls(')u ,t()tyczacych

ochrony !!tLrnko§el i rnozlilvtlici l,/vskanjt.]erogacji lćż} \ geslji 1nn,cstola, ]cdnocZeśnie

nlti)muj. \ię. że Zlodnie 7 3i l3lpkrl4$wU\la,t):klobezzez\t()lcIliahbtblcw]egl]§Nn|lLl]rI
DllusŻll 7nkaĄ, \, stosunl(l do roślin. Z§ier,ąt lLrb gr7}bów obiety.ll o.hronll gatunkolva, podlcrU

karze lresznL lub gvlln,t
W cclL] o.nron.,- zrvic|uąr wskazalo łonlćcżność lasloso\\łnid o(lporviednrch zllbclplcczcli lrylopólr
po\!slil]ych pod.Zas rcJli7acji in§,est}.,ii, W Uc]u oglalti.ż.ll]ll ś]]]lcrlclności Z\\,i.rzą1 lllogąc),ch

§,vslępow3ć na l.|enii] inlcsLycji. nakazanrl Llnoż]j"ić l$,icrzęlonl Llcitczkc Z tclcnu lobót, lr § Iazjc
koniccżności ich pl^.icsienie !\, dogodnc siedlisl(a, l'o§\/§lc \alxnki oll3nic/,r LD,\ 11i.i

śnierr.lność z\ł,ielzn rla ellpie eksploalłcii przcdiię§,żięcia, ]ł,0\\adz!,n]c plrc budowlan}ch poz3

okc§.nl 1§go§,.!.nl fub N lyln okrcsic porInadzorcn 0nrjtl)l(jgicznylll /npobjcgnjc lri.l)okoieniu
ptDkal§,mogĘeych gnia7tiorł,a.'Ila lllalizov,rllrl,n terenie.l tttkźc o!1rnic7y i.h imieltelnosl
Wtrunck nr 6 un].nroi]i\! i /ain)owall]e objcklU pr7cl chilo|telolntlnę,
Sposa)b nlojltażu sil*J oglOd/cniowq nla lt.l cc]u unr07liwicl)ie $tbodt.go przoniclzcz.l i.L ,i9
prZcZ t.lcn ]'r n) dI1,bnych Z!vi.rzą! }bnadto, odpo\\,icdnic sykonln]e doln.,i kl3lv§dzi ognxL7cnia

|o/\1o]i Zabezpiecżyć ]. pl?cd moź]nvościl skalecuellia,
Zasloso\\,aLric nnnlLlłó§,li)klwoLlaicznycll o po},i.rzchlri ltnLyr.flcl§},Jnci łrpobicsnic lri.).ż_adeoenu



cfekto*i odlrlcla śsiltłl od !o$iclżchnj pan.]i, .Zyli lz\\, .1ś cniu orni1olnuny.jak roivni.Z cI'.klo$i
inljtl(,]i lustlll !,odi.

Po plżeplowadz.lllu wllikliwcj nnaliz,v dostarczor]}cll wra7 7 \\1rioskiclll lDareli.r]ów. Uv,glldr!djąc
łacalic uwarulko§,aniil pluedslł\\iollc w rn,6:] ost, ] usta\\,y ooś. \\yrażdIn opilrję o brakLr

koIi.rcZnOścl pl^proWadlcnii occny odd,rt}r,Wn.jr Irlcd§icwlic.il nlr (l0i]oi!itko.

Ninicjsza oprnia nic .,§,alnl ]nwlStoln'\Vn joskodaNc_v od uzyskmia u,}nagaly.h odlębn}rDri

prlcIi§aDli dec},,1ii. u?godn jcń lub Zc1\,o]cń,

POUCZENIE

Na niniąsze postanowicnie nie przysłx!:Uj e zaźdlenie,
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