
Świdnica, 08.01.2009 r. 
 

ZROWOŚ.7624-1-D/3/2008                                                                        
 

 
 
DECYZJA nr 1/2009 

 
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ 

PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 

 
„ Budowa sieci wodociągowej   Komorów – Słotwina – Mokrzeszów  wraz z przebudową 

zestawu hydroforowego ” 
=  
 Na podstawie art. 46 a ust. 7 pkt 4, w związku z art. 46 ust. 1 i art. 56 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2007 r.  Nr 88 , poz. 587 z późn. zm.) 
oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. 
U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego  05 września 2008 r. 
przez pełnomocnika strony „ Texel ” sp. j. z siedzibą  58-100  Świdnica, ul. Saperów 5 
reprezentującego Gminę Świdnica, 58 – 100  Świdnica, ul. B. Głowackiego 4 oraz po 
uzyskaniu  postanowienia: 
 
- Dyrektora  Wydziału  Rolnictwa i Ochrony  Środowiska Starostwa Powiatowego                 

w Świdnicy postanowienie nr 44/2008 z dnia 19 grudnia  2008 r.,   znak: ROŚ.7633-50/08 
-  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy – postanowienie nr  256/08  

z  dnia  19 grudnia  2008 r., znak: ZNS-610-69/EK/08;  
  
 
                                              U s t a l a m  
 

 
następujące środowiskowe warunki realizacji przedsięwzięcia pn. „ Budowa sieci 
wodociągowej Komorów – Słotwina – Mokrzeszów wraz z przebudową zestawu 
hydroforowego ”  
 
1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia. 
 
Przedsięwzięcie polega na budowie sieci wodociągowej o średnicach  Ø 110 mm                     
i  Ø  200 mm  oraz   długości  L= 4462 m. łączącego Komorów, Mokrzeszów i Słotwinę oraz 
modernizacji zestawu hydroforowego podającego wodę. 
Teren inwestycji obejmuje zachodnią cześć Gminy Świdnica dz. nr: 451, 449 obręb Słotwina; 
193, 183/6, 183/2, 190, 123, 125, 124, 214, 200, 222, 201  obręb Komorów; 505, 506, 1064, 
504, 1030, 507, 511, 1036, 512, 513/2, 514, 1037, 518, 517, 1042, 515, 1062, 1039, 453, 
437/7, 437/5, 1002/4, 123/2, 122/2, 146, 892, 58/10, 58/2, 58/9 obręb Mokrzeszów, Gmina 
Świdnica powiat świdnicki, woj. dolnośląskie. 
Główny przebieg magistrali obejmuje tereny przylegające do drogi krajowej E-35. 
Sieć wodociągowa ma za zadanie zaopatrywać w wodę  w/w miejscowości. 
Inwestycja jest inwestycją liniową wykonaną jako podziemna, której trasa będzie przebiegała 
pod powierzchnią istniejących dróg oraz pól uprawnych. 



Wykopy pod sieć wodociągową będą wąsko przestrzenne. 
 
2.  Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji. 
 
 2.1.Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji. 

 
 
 2.1.1.Wpływ inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne. 
 

W fazie budowy wpływ prowadzonych robót ziemnych na wody podziemne                             
i powierzchniowe powinien się ograniczyć do niewielkich spływów zanieczyszczeń 
niesionych wodami opadowymi. Mogą to być różnego rodzaju spływy szlamu oraz wody 
opadowej zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi wyciekającymi z maszyn                
i urządzeń technicznych. Sytuacja taka będzie skutecznie eliminowana poprzez odpowiedni 
nadzór nad pracą tych urządzeń i kontrolę ich stanu technicznego. Zatem ewentualne 
oddziaływanie będzie pomijalnie małe, co wyklucza negatywny wpływ robót budowlanych na 
wody powierzchniowe i podziemne. 
 
2.1.2. Wpływ inwestycji na powierzchnię ziemi i podłoże gruntowe. 

 
Nadmiar ziemi z wykopów powinien być wykorzystany w miejscach usytuowanych 

blisko terenu budowy, aby nie generować uciążliwości spowodowanej dodatkowym ruchem 
komunikacyjnym. 

Wykopy należy prowadzić w taki sposób, aby warstwa urodzajna gleby była zdejmowana 
oddzielnie i odkładana do wykorzystania przy rekultywacji po zakończeniu robót. Podglebie   
i głębsze warstwy gruntu należy odkładać na oddzielne pryzmy. 

 
 

2.1.3. Wpływ inwestycji na powietrze atmosferyczne. 
 

Realizacja wszystkich zadań skupionych w omawianym przedsięwzięciu inwestycyjnym 
będzie związana z emisją niezorganizowaną produktów spalania paliw ( oleju napędowego, 
benzyn ) w silnikach maszyn samojezdnych obsługujących place budów. 

Emisja ta będzie występować  zarówno w obrębie placu budowy  jak również na trasach 
dowozu materiałów i urządzeń. 

 
2.1.4. Wpływ inwestycji na klimat akustyczny. 
 

Przewidywany zakres robót budowlanych, instalacyjnych i montażowych spowoduje 
powstanie okresowych lokalnych źródeł hałasu ( praca maszyn ), dlatego prace 
budowlane wykonywane na etapie realizacji inwestycji a powodujące wzmożony hałas, 
powinny być wykonywane w ciągu dnia w sposób jak najmniej uciążliwy dla 
mieszkańców terenów sąsiadujących z terenem inwestycji. 
 

2.1.5.  Wpływ inwestycji na środowisko ze względu na powstające odpady. 
 

Prace ziemne związane z budową  w/w  sieci wodociągowej należy prowadzić tak, aby 
bilans mas ziemnych był możliwie bliski zeru. 



Sposób postępowania z odpadami wytwarzanymi na terenie planowanego 
przedsięwzięcia w fazie jego realizacji musi być zgodny z wymogami ustawy                  
o odpadach. 
 

2.1.6. Wpływ inwestycji na szatę  roślinną. 
 
Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub 
urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej  drzew lub krzewów 
powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom ( art. 82 
ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – Dz. U. z 2004 r. Nr 92 
poz. 880 ).  
Ewentualna wycinka drzew lub krzewów na terenie objętym projektem wymaga 
uzyskania zezwolenia – art. 83 ustawy o ochronie przyrody. 
 

2.1.7. Wpływ inwestycji na ludzi i świat zwierząt. 
 
Ze względu na zakres robót budowlanych i odległości od zabudowy mieszkalnej, należy 
wykluczyć negatywne oddziaływanie inwestycji na etapie realizacji na zdrowie 
okolicznych mieszkańców. 

 
2.1.8.  Wpływ inwestycji na dobra materialne, obiekty dziedzictwa kultury i sieć   NATURA 

2000. 
 
Brak konfliktu z obiektami stanowiącymi dobra kultury materialnej. 
 
Trasa planowanej inwestycji leży poza obszarem NATURA 2000: 
- planowana inwestycja nie spowoduje zagrożenia dla żadnego z siedlisk przyrodniczych 

chronionych 
- planowana inwestycja nie spowoduje zagrożenia dla żadnego z gatunków roślin 

chronionych 
- planowana inwestycja nie spowoduje zagrożenia dla żadnego z gatunków ssaków 

chronionych 
- planowana inwestycja nie spowoduje zagrożenia dla żadnego z gatunków płazów 

chronionych 
- planowana inwestycja nie spowoduje zagrożenia dla żadnego z gatunków ryb 

chronionych 
 

2.2.  Warunki  wykorzystania terenu w fazie eksploatacji. 
 
Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie Gminy Świdnica. 
Warunki w fazie eksploatacji nie zostaną zmienione w odniesieniu do stanu sprzed 
realizacji inwestycji. 
Eksploatacja sieci wodociągowej nie będzie miała wpływu na szatę roślinną. 
Nie przewiduje się możliwości ujemnego oddziaływania sieci wodociągowej na ludzi       
i świat zwierzęcy. 
Eksploatacja sieci  wodociągowej nie będzie miała wpływu na krajobraz. 
Brak konfliktu z obiektami stanowiącymi dobra kultury materialnej. 
Trasa sieci wodociągowej leży poza obszarem  NATURA  2000. 

 



3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia                  
w projekcie budowlanym. 

 
Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub 
urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej  drzew lub krzewów 
powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom ( art. 82 
ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – Dz. U. z 2004 r. Nr 92  
poz. 880 ).  
Ewentualna wycinka drzew lub krzewów na terenie objętym projektem wymaga 
uzyskania zezwolenia – art. 83 ustawy o ochronie przyrody. 
W celu wyeliminowania ewentualnych kolizji z występującymi na trasie sieci        
wodociągowej urządzeniami melioracji należy uzgodnić przejście sieci odpowiednio        
z właścicielami gruntu, na którym znajduje się urządzenie lub zarządcą cieku. 
Do budowy sieci wodociągowej należy użyć materiałów posiadających atest 
Państwowego Zakładu Higieny. 
Postępowanie z odpadami wytwarzanymi na terenie realizowanego przedsięwzięcia         
w fazie jego realizacji musi być zgodne z wymogami ustawy o odpadach. 

 
4. Wymogi w zakresie   przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych. 
 

W trakcie  eksploatacji sieci wodociągowej nie przewiduje się nadzwyczajnego 
zagrożenia dla środowiska. 
 

5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko. 
 

W toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko nie stwierdzono 
transgranicznego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Skala      
i zasięg oddziaływania negatywnego obejmuje najbliższe sąsiedztwo prowadzonych 
robót i nie przekroczy granic Gminy Świdnica. 
 

6. Konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. 
 

Sieć wodociągowa Komorów – Słotwina – Mokrzeszów nie ma wyznaczonego obszaru 
ograniczonego użytkowania. Zdaniem autorów niniejszego opracowania nie ma 
potrzeby wyznaczania takiego obszaru.   

 
 

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

Wnioskiem z dnia 5 września 2008 r. „Texel” Sp. j., 58 – 100 Świdnica, ul. Saperów 5, 
działający z upoważnienia Wójta Gminy Świdnica, 58 – 100 Świdnica, ul. Głowackiego 4, 
wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej Komorów – Słotwina – 
Mokrzeszów  wraz  z  przebudową zestawu hydroforowego” na terenie Gminy Świdnica. 

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 
z 2008 r. Nr 25, poz. 150) realizacja planowanego przedsięwzięcia, mogącego znacząco 
oddziaływać na środowisko określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem 



przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 
2573 z późn. zm.) jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

W toku postępowania stwierdzono, że wnioskowana inwestycja jest przedsięwzięciem 
wymienionym w § 3 ust. 1 pkt. 63 „ kanały odkryte lub rurociągi, służące do przesyłania 
wody, z wyłączeniem przyłączy doprowadzających wodę do budynków ” rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań 
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 
środowisko ( Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) 

Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska Wójt Gminy Świdnica, jako organ 
prowadzący postępowanie, wystąpił do Starosty Świdnickiego oraz Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy o wyrażenie stanowiska (opinii)                 
w przedmiocie potrzeby sporządzenia raportu i określenie jego zakresu. 

Starosta Świdnicki postanowieniem znak ROŚ.7633-50/08 z dnia 30 października 2008 r. 
(data wpływu do tut. Urzędu 4 listopada 2008 r.) po zapoznaniu się z wnioskiem inwestora 
zaliczył powyższą inwestycję do przedsięwzięć, dla których obowiązek sporządzenia raportu 
może być wymagany w § 3 ust. 1 pkt. 63 „kanały odkryte lub rurociągi, służące do 
przesyłania wody, z wyłączeniem przyłączy doprowadzających wodę do budynków” 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu         
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.) uznał, że 
przedmiotowe przedsięwzięcie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy postanowieniem nr 214/08 znak: 
ZNS-624-40/EK/08 z dnia 17 października 2008 r. (data wpływu do tut. Urzędu 20 
października 2008 r.) również zaliczył powyższą inwestycję do przedsięwzięć, dla których 
obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany § 3 ust. 1 pkt. 63 cytowanego 
rozporządzenia. Biorąc pod uwagę charakterystykę przedsięwzięcia nie stwierdził obowiązku 
sporządzenia raportu oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko. 
 
Dokonując szczegółowej analizy planowanego przedsięwzięcia stwierdzono że: 
- na przewidywanych do zajęcia pod inwestycję obszarach nie występują dobra mineralne,  

siedliska zwierząt, pomniki przyrody podlegające ochronie, 
- opisane technologie wykonywania robót nie wpływają negatywnie na środowisko, 
- charakter inwestycji nie wymaga szczegółowych rozwiązań mających na celu zapobieganie 

lub kompensację szkodliwego oddziaływania na środowisko, 
- realizacja inwestycji nie spowoduje naruszenia głównych elementów środowiska 
Realizacja inwestycji nie pociągnie za sobą znaczących oddziaływań                                       
o charakterze długookresowym, wtórnym i kumulującym a tym bardziej dużych zagrożeń. 
Bezpośrednie, nietrwałe i krótkie oddziaływanie może mieć miejsce jedynie w fazie budowy  
i będzie miało charakter lokalny. W trakcie eksploatacji nie przewiduje się negatywnego 
oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze z wyjątkiem 
oddziaływań związanych z awariami. 

 



 

Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska biorąc pod uwagę zakres          
i charakter przedsięwzięcia, jak i opinie organów pomocniczych, Wójt Gminy Świdnica        
w dniu 12 listopada 2008 r. wydał postanowienie znak: ZROWOŚ.7624-1-P/3/2008,             
w którym odstąpił od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko. 

Wypełniając dyspozycję art. 48 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska Wójt Gminy 
Świdnica w dniu 14 listopada 2008 r. wystąpił do Starostwa Powiatowego w Świdnicy oraz 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy o uzgodnienie 
środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację powyższego przedsięwzięcia. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy postanowieniem nr 256/08 znak: 
ZNS-610-69/EK/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. (data wpływu do tut. Urzędu 19 grudnia2008 r.) 
uzgodnił środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pod względem 
wymagań higienicznych i zdrowotnych z zastrzeżeniami ujętymi w niniejszej decyzji. 

Starosta Świdnicki postanowieniem nr 44/2008 znak: ROŚ.7633-50/08 z dnia 19 grudnia 
2008 r. (data wpływu do tut. Urzędu 23 grudnia 2008 r.) uzgodnił środowiskowe 
uwarunkowania pozytywnie z uwagami ujętymi w niniejszej decyzji. 

W trakcie prowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 
podano do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia umieszczonego na tablicy ogłoszeń   
w Urzędzie Gminy Świdnica, na stronie internetowej, www.gmina.swidnica.pl, oraz na 
tablicach ogłoszeń w miejscowościach: Słotwina, Komorów i Mokrzeszów informacje o 
zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji jak też                         
o postanowieniu o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 
środowisko, o możliwości składania uwag i wniosków wskazując miejsce i termin ich 
składania. W wyznaczonym terminie nie zostały zgłoszone żadne uwagi ani wnioski. 

W oparciu o art. 56 ust. 9 ustawy Prawo ochrony środowiska, decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzje wymienione w przepisie art. 46 ust. 4 oraz 
oraz organ przyjmujący zgłoszenie, o których mowa w art. 46 ust. 4a. 

Powyższą decyzję podano do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia umieszczonego na 
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świdnica, na stronie internetowej 
www.gmina.swidnica.pl, oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowościach: Komorów, Słotwina 
i  Mokrzeszów. Zgodnie z art. 46 ust. 4b Prawo ochrony środowiska, decyzje                          
o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której 
mowa w art. 46 ust. 4 ustawy, oraz do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4a. Złożenie 
wniosku powinno nastąpić nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym 
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. 

 

Mając na uwadze powyższe, po przeprowadzeniu postępowania orzeczono jak w sentencji. 

 



POUCZENIE  

 

Od niniejszej decyzji stronom przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Wójta Gminy Świdnica w terminie 14 dni 
od daty jej doręczenia. 

Załączniki: 

Nr 1 – Charakterystyka przedsięwzięcia 

Otrzymują: 

1. Starostwo Powiatowe w Świdnicy. 
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy. 
3. „Texel” Sp. j. 
4. BIP Urzędu Gminy. 
5. Tablica ogłoszeń w U.G. Świdnica. 
6. Sołtys wsi Słotwina z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń. 
7. Sołtys wsi Komorów z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń. 
8. Sołtys wsi Mokrzeszów z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń. 
9. ZROWOŚ a/a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  Nr 1 
do decyzji Wójta Gminy Świdnica Nr 1/2009 z dnia 08.01.2009 r.  

znak: ZROWOŚ.7624-1-D/3/2008 

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSI ĘWZI ĘCIA  
Polegającego na „ Budowie sieci wodociągowej Komorów – Słotwina – Mokrzeszów wraz    

z  przebudową zestawu hydroforowego ”  

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia zgodnie z dokumentacją przedłożona przez 
inwestora jest budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości: Komorów, Słotwina           
i Mokrzeszów. Sieć wodociągowa ma za zadanie zaopatrzyć w wodę w/w miejscowości. 
 
Inwestycja przebiega w granicach działek: 451, 449 obręb Słotwina; 193, 183/6, 183/2, 190, 
123, 125, 124, 214, 200, 222, 201  obręb Komorów; 505, 506, 1064, 504, 1030, 507, 511, 
1036, 512, 513/2, 514, 1037, 518, 517, 1042, 515, 1062, 1039, 453, 437/7, 437/5, 1002/4, 
123/2, 122/2, 146, 892, 58/10, 58/2, 58/9 obręb Mokrzeszów, Gmina Świdnica powiat 
świdnicki, woj. dolnośląskie. 

Przedsięwzięcie polega na budowie sieci wodociągowej o średnicy Ø 110 mm  i   Ø 200 mm 
z systemu wodociągowego Gminy Świdnica łączącego Komorów, Mokrzeszów i Słotwinę     
o długości L=4462 m wraz z modernizacją zestawu hydroforowego podającego wodę. Sieć 
wykonana będzie z polietylenu o średnicy Ø 200 mm w typowej technologii układania sieci   
z PE. 

Inwestycja jest inwestycją liniową wykonaną jako podziemna, której trasa będzie przebiegała 
pod powierzchnią istniejących dróg oraz pól uprawnych. Zajęcie gruntu będzie czasowe 
pasem o szerokości maksymalnie 3,0 m.. Wykopy pod sieć wodociągową będą wąsko 
przestrzenne. Po wykonaniu inwestycji teren zostanie przywrócony do stanu poprzedniego. 
Na powierzchni wystawać będą jedynie zasuwy. Z uwagi na przebieg sieci wodociągowej     
w drodze utwardzonej tłuczniem nie zajdzie potrzeba ingerencji w szatę roślinną. Sieć 
wodociągowa zostanie poprowadzona w taki sposób, aby nie zachodziła potrzeba usuwania 
drzew. Ilość wody potrzebna do wykonania przedmiotowego przedsięwzięcia wyniesie       
ok. 30 m3. Taka ilość wody potrzebna będzie do prób szczelności i prób ciśnieniowych.  

Planowane przedsięwzięcie na charakter lokalny, stąd nie jest wymagane przeprowadzenie 
procedury postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko. Obszar 
objęty inwestycją nie podlega ochronie na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody. Na przedmiotowym terenie nie występują rośliny objętą ochroną gatunkową. 
Przedsięwzięcie nie  oddziaływuje  na obszar   NATURA  2000. 
 

 

 

 

 


