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Wiśniowa, dnia 5 październik 2018 r

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
Na podstawie art.61 §1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 29,
art. 33 ust.1 pkt. 2 , art.73 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek P. Pawła

Polaczek pełnomocnika Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Myślenice, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.:
„Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz
przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich. Część 8. Wykonanie dokumentacji
projektowej zadania: Turbosider Lipnik oddz.181 „Międzypotoki”.
Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie istniejącego na drodze leśnej
przepustu z rury żelbetowej na most typu „Turbosider”. Rozpiętość nowego mostu 6m
wysokość 2m. Zakres robót obejmuje przebudowę istniejącego przepustu, który aktualnie jest
w złym stanie technicznym oraz umocnienie skarpy brzegu potoku Lipniki biegnącego
całkowicie po terenie leśnym.
Przedsięwzięcie obejmuje swym zakresem koryto potoku Lipnik, część drogi leśnej
oraz skarpy wzdłuż brzegów potoku. Szacowana powierzchnia planowanego przedsięwzięcia
wynosi około 0,05ha. Przedmiotowa inwestycja ma na celu poprawę przepustowości potoku,
który jako ciek naturalny górski charakteryzuje się bardzo dużym spadkiem podłużnym oraz
przepływem zmiennym, o okresowo bardzo gwałtownych wezbraniach po ulewnych
deszczach i roztopach.
Dno oraz zbocza otaczające potok ulegają bardzo silnej erozji. Wykonanie
przedsięwzięcia ograniczy możliwość dalszego uszkodzenia drogi leśnej oraz zboczy.
W związku z powyższym uprzejmie informuję, że w budynku Urzędu Gminy
w Wiśniowej pok. 19 można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie,
składać wnioski i zastrzeżenia.
Otrzymują:
1. P. Paweł Polaczek, firma „GEO – ART. Geodezja i Budownictwo”,
34-470 Czarny Dunajec, ul. Mościckiego 21- Pełnomocnik Nadleśnictwa Myślenice,
2. Właściciele sąsiednich nieruchomości (adresy w aktach sprawy)
3. Skarb Państwa, ul. Reja 13; 32-400 Myślenice
4. Gmina Wiśniowa, 32-412 Wiśniowa 441
5. A.a
Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie,
ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,
ul. Słowackiego 106, 32 – 400 Myślenice
3.Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22; 31-109 Kraków
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostanie umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy
Wiśniowa oraz BiP UG Wiśniowa.

