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Uzasadnienie do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu 

z dnia 1 kwietnia 2014 r. 

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000  

Zbiornik Mietkowski PLB020004 

 

 

Zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U.  

z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) regionalny dyrektor ochrony środowiska ustanawia, w drodze aktu 

prawa miejscowego, w formie zarządzenia, plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000. Plan 

zadań ochronnych sporządzany jest na 10 lat, pierwszy projekt sporządza się w terminie 6 lat od dnia 

wyznaczenia obszaru specjalnej ochrony ptaków. Obszar został wyznaczony rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 5 września 2007 r. zmieniającym rozporządzenie Ministra Środowiska 

dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 179, 

poz. 1275). 

Projekt planu zadań ochronnych dla Obszaru Specjalnej Ochrony ptaków Zbiornik 

Mietkowski PLB020004 (zwanego dalej Obszarem) został sporządzony z uwzględnieniem wymagań 

określonych w art. 28 ust. 10 ustawy o ochronie przyrody oraz zgodnie z zapisami rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 34, poz. 186 z późn. zm.). 

Prace nad projektem planu zadań ochronnych dla Obszaru rozpoczęły się jesienią 2011 roku 

w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowywanie planów zadań ochronnych 

dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski”, współfinansowanego ze środków Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V. 

Obszar wyznaczono w celu zachowania we właściwym stanie przedmiotów ochrony 

wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG, tj.: 

 A176 Mewa czarnogłowa Larus melanocephalus, 

 A193 Rybitwa rzeczna Sterna hirundo, 

 A195 Rybitwa białoczelna Sternula albifrons, 

a także regularnie występujących ptaków migrujących nie wymienionych w Załączniku I Dyrektywy 

Rady 79/409/EWG: 

 A039 Gęś zbożowa Anser fabalis, 

 A041 Gęś białoczelna Anser albifrons, 

 A048 Ohar Tadorna tadorna, 
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 A053 Krzyżówka Anas platyrhynchos, 

 A056 Płaskonos Anas clypeata, 

 A160 Kulik wielki Numenius arquata, 

 A179 Śmieszka Larus ridibundus. 

Obszar w przeważającej większości stanowi zbiornik retencyjny, który pełni również funkcję 

żwirowni oraz poprawia możliwość żeglugi na Odrze poprzez jej alimentację w okresach niżówek. 

Efektem wydobywania żwiru są zwałowiska ziemi, tworzące przy wysokich stanach wody, małe 

wyspy - miejsce gniazdowania mew, rybitw itp. Roślinność wodna zbiornika jest bardzo uboga. 

Tylko w najpłytszych miejscach rosną kępy trzciny i pałki. Zbiornik otoczony jest pagórkowatym 

terenem zajętym przez rozmaite uprawy, takie jak: kukurydza, rzepak. 

Obszar Natura 2000 jest fragmentem lokalnego korytarza ekologicznego i ważnego szlaku 

migracji ptaków. Najbliższym obszarem Natura 2000 o znaczeniu wspólnotowym jest zlokalizowany 

ok. 3 km na wschód obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Przeplatki nad Bystrzycą PLH020055, 

kolejnym jest oddalony o ok. 7 km na południowy – wschód obszar mający znaczenie dla Wspólnoty 

Masyw Ślęży PLH020040. 

W ostoi występuje co najmniej 8 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej,  

4 gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi. W okresie lęgowym występuje ohar Tadorna tadorna (PCK) 

- 1% - 2% populacji krajowej, rybitwa rzeczna Sterna hirundo i mewa czarnogłowa Larus 

melanocephalus - powyżej 1% populacji krajowej. Obszar stanowi także miejsce odpoczynku 

ptaków w okresie wędrówek i zimowisko niektórych gatunków (w okresie wędrówek gęsi). Gęś 

zbożowa Anser fabalis tworzy stada, liczące do 64500 osobników, zaś w zimie, gdy zbiornik nie jest 

zamarznięty, przebywa tu 7000 - 9000 osobników. Spotykane tu stada gęsi białoczelnej Anser 

albifrons dochodzą do 5000 osobników. Stosunkowo duże koncentracje osiąga ponadto krzyżówka 

Anas platyrhynchos, a w okresie letnio-jesiennym przy odpowiednich terminach odsłonięcia 

błotnistego dna łęczak Tringa glareola, batalion Philomachus pugnax i kulik wielki Numenius 

arquata. Ptaki wodno-błotne występują w koncentracjach powyżej 20000 osobników. Zbiornik ma 

również duże znaczenie jako noclegowisko mew, występują tu duże koncentracje śmieszki Larus 

ridibundus oraz mewy białogłowej Larus cachinnans. 

Założeniem do opracowania projektu planu zadań ochronnych dla Obszaru jest utrzymanie 

lub odtworzenie właściwego stanu przedmiotów ochrony. 

Przedmiotowy projekt planu zadań ochronnych zawiera wszystkie niezbędne elementy 

wynikające z zapisów ww. ustawy o ochronie przyrody i ww. rozporządzenia w sprawie 

sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000. 
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Zagrożeniem dla przedmiotów ochrony jest niewątpliwie gospodarka wodna na zbiorniku 

(głównie na potrzeby alimentacji rzeki Odry) i związane z tym wahania poziomu wody powodujące 

zalewanie kolonii rozrodczych i zanikanie lub nie odsłanianie płycizn i mulistego dna. Niekorzystnie 

na stan awifauny wpływają również polowania - niepokojenie na skutek penetracji siedlisk, zabijanie 

ptaków nie rozpoznanych. Negatywnie na przedmiot ochrony może oddziaływać penetrowanie 

siedlisk przez ludzi i zwierzęta domowe oraz turystyka i rekreacja, w szczególności uprawianie 

żeglarstwa i innych sportów wodnych.  

Działania ochronne mają na celu utrzymanie właściwego stanu przedmiotów ochrony,  

tj. zachowanie powierzchni, utrzymanie obecnego stanu siedlisk ptaków oraz poprawę ich stanu 

poprzez ochronę czynną. 

W celu zapewnienia możliwości odsłaniania żerowisk w okresie od drugiej dekady lipca  

do trzeciej dekady października, w normalnych warunkach użytkowania zbiornika (tj. m.in.  

w warunkach innych niż zagrożenie powodzią i powódź czy susza) uwzględniono zapisy określające 

warunki stopniowego obniżania lustra wody w zbiorniku w poszczególnych przedziałach czasowych. 

Optymalnym rozwiązaniem w tym zakresie będzie zastosowanie cykli obniżania wody: obniżenie  

o ok. 20÷40 cm w ciągu około 1 tygodnia (najlepiej w ciągu 4 dni), a następnie utrzymanie 

względnie stałego poziomu (± 10 cm) przez okres około 1,5÷2 tygodni. 

W celu zmniejszenia ryzyka utraty lęgów rybitw i mew za konieczne uznano uwzględnienie 

zapisu gwarantującego dążenie do utrzymania normalnego poziomu piętrzenia w okresie od 

pierwszej dekady kwietnia do drugiej dekady czerwca, w normalnych warunkach użytkowania 

zbiornika. Optymalnym rozwiązaniem dla zapewnienia warunków do odbywania lęgów będzie 

ustalenie normalnego poziomu piętrzenia na rzędnej 169,0 m n.p.m. 

Zaplanowany monitoring dotyczy oceny stanu zachowania siedlisk gatunków w zakresie 

wykonywania działań ochronnych oraz oceny stanu populacji lęgowych gatunków ptaków uznanych 

za przedmioty ochrony w Obszarze. 

 W wyniku prac terenowych uzyskano nowe, uaktualnione dane na temat liczebności 

przedmiotów ochrony Obszaru. Powyższe pozwoliło na zaktualizowanie Standardowego Formularza 

Danych Obszaru (aktualizacja SDF). Oprócz liczebności wybranych gatunków zmieniono również 

parametry izolacji i oceny ogólnej dla ohara. Zaktualizowano również opis obszaru, wartość 

przyrodniczą, znaczenie oraz zagrożenia. 

Podczas prac nad projektem przeanalizowano przebieg granic Obszaru i wskazano na 

konieczność zmiany granic, polegającej na ich dociągnięciu do istniejących granic działek 

ewidencyjnych. Zaproponowano również korektę granicy poprzez wyłączenie z granic obszaru 
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terenów zabudowanych wsi Borzygniew i przylegających do zabudowań fragmentów pól oraz 

obiektów zakładu przeróbki kruszywa. Tereny te nie mają znaczenia dla przedmiotów ochrony 

Obszaru, zatem ich wyłączenie nie wpłynie na zachowanie integralności obszaru Natura 2000.  

Ze względu na znaczenie dla migrujących i zimujących gatunków ptaków jako miejsce 

żerowania i odpoczynku, zaproponowano włączenie w granice Obszaru terenu ujścia Bystrzycy do 

zbiornika. Zmiana ta wpłynie pozytywnie na integralności Obszaru, zapewniając ujęcie w jego 

granicach wszystkich siedlisk powiązanych ze sobą funkcjonalnie i mających znaczenie dla różnych 

gatunków ptaków. 

Sporządzenie planu ochrony dla Obszaru nie jest konieczne. Plan zadań ochronnych jest 

wystarczającym narzędziem do zapewnienia ochrony przedmiotom ochrony w obszarze. 

Ustanowienie planu zadań ochronnych poprzedzone zostało przeprowadzeniem postępowania 

z udziałem społeczeństwa. 

 Pierwsze spotkanie informujące samorządy gminne o przystąpieniu do realizacji projektu 

POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na 

obszarze Polski” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura  

i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V odbyło się w dniu 4 marca 2010 r. W trakcie 

spotkania poinformowano wójtów, burmistrzów i prezydentów miast o założeniach projektu, liście 

obszarów Natura 2000 uwzględnionych w projekcie oraz zasadach współpracy przy tworzeniu 

projektów Planów Zadań Ochronnych (PZO).  

 W dniu 30 kwietnia 2011 r. w Biuletynie Informacji Publicznej i w siedzibie Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu (na tablicy ogłoszeń) oraz w Gazecie Wyborczej  

o zasięgu wojewódzkim ukazało się obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zamiarze przystąpienia do opracowania projektów 

planów zadań ochronnych dla 35 obszarów Natura 2000 w województwie dolnośląskim, w tym dla 

przedmiotowego Obszaru. Obwieszczenie zostało również przekazane, w celu jego upublicznienia, 

m.in. do Urzędu Gminy Mietków gdzie wywieszone było na tablicy ogłoszeń od 17 maja 2011 r.  

do 08 czerwca 2011 r. 

 W procesie prac nad planem zadań ochronnych dla Obszaru zorganizowano dwa spotkania 

Zespołu Lokalnej Współpracy, na które zaproszono osoby i podmioty prowadzące działalność 

gospodarczą w obrębie siedlisk gatunków, przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, 

grupę ekspertów oraz inne zainteresowane strony. Podczas spotkań omówiono zasady pracy nad 

projektem planu zadań ochronnych, przedstawiono obecny stan wiedzy o Obszarze i jego 

przedmiotach ochrony. Poza tym omawiano kwestie dotyczące: korekty granic Obszaru, SDF-u, 

zapisów dokumentów planistycznych oraz omówiono zagrożenia, jakie zidentyfikowano  
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w Obszarze. Uzgodniono także cele ochrony, ustalono działania ochronne oraz określono zasady 

monitoringu działań ochronnych i przedmiotów ochrony. W trakcie drugiego spotkania odbyła się 

wizja terenowa. 

 Obwieszczeniem z dnia 10 grudnia 2013 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  

we Wrocławiu zawiadomił o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu poprzez zapoznanie 

się z projektem planu zadań ochronnych i możliwości składania uwag i wniosków. Informacja 

została podana do publicznej wiadomości zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia  

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  

z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) i w związku z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.). Obwieszczenie zostało zamieszczone na stronie 

internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, a także ukazało się drukiem 

w prasie lokalnej (dodatku dolnośląskim Gazety Wyborczej) w dniu 16 grudnia 2013 r. 

Obwieszczenie było również wywieszone na tablicach ogłoszeń: 

Starostwa Powiatu Wrocławskiego - w dniach 16 grudnia 2013 r. – 07 stycznia 2014 r., 

Urzędu Gminy Mietków – w dniach 11 grudnia 2013 r. – 10 stycznia 2014 r., 

Urzędu Miejskiego w Żarowie – w dniach 19 grudnia 2013 r. – 10 stycznia 2014 r. 

  

Osoby zainteresowane projektem miały 21 dni na składanie uwag i wniosków.  

W trakcie konsultacji społecznych projektu planu zadań ochronnych wpłynęły uwagi od 

następujących instytucji i organizacji: 

 Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, 

 Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, 

 Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, 

 Śląskiego Towarzystwa Ornitologicznego. 

Uwagi zgłoszone przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska do projektu zarządzenia  

i dokumentacji PZO rozpatrzono następująco: 

1. Uwzględniono uwagę dotyczącą zagrożeń potencjalnych – poprzez dodanie, przy każdym 

przedmiocie ochrony, następujących zagrożeń: 

C03.02 Produkcja energii słonecznej, 

G01 Sporty i różne formy czynnego wypoczynku rekreacji, uprawiane w plenerze,  

G02 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna 

oraz opisu zagrożenia o następującej treści:  
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„Zagrożenia związane są z planowanym (na etapie projektu zmiany studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mietków) przeznaczeniem terenów 

leżących w sąsiedztwie Zbiornika Mietkowskiego pod tereny usług turystyki i rekreacji (UT). 

Tereny te obejmują możliwość lokalizacji między innymi hoteli, pensjonatów, baz i ośrodków 

sportów wodnych, gastronomię, handel, usług związanych z obsługą turystyki i rekreacji. 

Dopuszcza się również lokalizację elektrowni fotowoltaicznych, a także wykorzystanie wód 

otwartych do celów rekreacyjno-wypoczynkowych. Zagrożenie to może spowodować zbyt 

dużą i nie kontrolowaną presję antropogeniczną na ekosystem zbiornika i tym samym 

negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony Obszaru.” 

2. Uwzględniono wniosek dotyczący podania terminów realizacji działań ochronnych  

w załączniku nr 5 zarządzenia – poprzez wskazanie terminów realizacji działań ochronnych 

przy każdym zaproponowanym działaniu. 

3. Uwzględniono uwagę dotyczącą zadania ochronnego pn. „Ochrona żerowisk” – poprzez 

przeredagowanie opisu działania. 

4. Uwzględniono uwagę dotyczącą zadania ochronnego: „Usuwanie mechaniczne oraz 

preparatami wszystkich drzew i krzewów oraz w zależności od tempa sukcesji co 2 lata 

koszenie tak, aby utrzymywać co roku wiosną siedlisko z niską roślinnością łąkową” – 

poprzez przeredagowanie zapisu i nadanie mu następującego brzmienia: „Usunięcie 

mechaniczne oraz preparatami wszystkich drzew i krzewów oraz co 2 lata koszenie 

roślinności. Usuwanie odrostów drzew i krzewów w zależności od potrzeb. Termin 

wykonania: do końca 2015 r., a następnie raz na dwa lata w okresie obowiązywania Planu.” 

5. Uwzględniono uwagę dotyczącą zadania ochronnego: „Zwiększanie powierzchni żerowisk  

i poprawa bezpieczeństwa dla koloni mew i rybitw (usunięcie krzewów i niwelacja hałd)” – 

poprzez przeredagowanie zapisu i nadanie mu następującego brzmienia: 

„Zwiększenie powierzchni żerowisk i poprawa bezpieczeństwa dla koloni mew i rybitw 

(usunięcie krzewów i niwelacja hałd). Jednorazowe usunięcie wszystkich zadrzewień oraz 

zniwelowanie hałd (obszary A, B, C, G) do poziomu sąsiedniego obszaru 168,0-167,0. 

Zasypanie zagłębień (obszary D, E i I). Termin wykonania: w trakcie pierwszych 5 lat 

obowiązywania Planu.” 

6. Uwzględniono uwagę dotyczącą złej czytelności załącznika nr 6 do zarządzenia – poprzez 

przedstawienie go w formie czterech arkuszy map. 

 

Uwzględniono wniosek Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu dotyczący 

dociągnięcia granic Obszaru do granic działek ewidencyjnych. 
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Uwagi zgłoszone przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu do projektu 

zarządzenia i dokumentacji PZO rozpatrzono następująco: 

 

1. Uwzględniono wniosek o nie wskazywanie RZGW jako podmiotu odpowiedzialnego  

za wykonanie działania ochronnego pn. „Wyłączenie części zbiornika z możliwości 

przebywania ludzi w obrębie i w sąsiedztwie miejsc przebywania ptaków.”  

2. Nie uwzględniono uwagi dotyczącej wyjaśnienia zapisu działania ochronnego pn. 

„Zapobieganie płoszeniu ptaków przebywających na terenie zbiornika, szczególnie w okresie 

zmierzchu.”, ponieważ działanie zawiera już dokładny opis w brzmieniu: „Umieszczenie  

w obrębie czaszy zbiornika tablic informacyjnych oraz znaków zakazu wjazdu pojazdów  

(z wyłączeniem pojazdów Straży Pożarnej i innych służb ratowniczych, Policji, Straży 

Rybackiej, Straży Łowieckiej, pracowników lub osób działających na podstawie umowy lub 

upoważnienia Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i spółki Eurovia 

Kruszywa S.A). 

3. Częściowo uwzględniono uwagę dotyczącą wskazanych w Planie rzędnych piętrzenia – 

poprzez nadanie odnośnikowi figurującemu pod tabelą działań ochronnych w załączniku nr 5 

zarządzenia następującego brzmienia: „* Określone działania ochronne dotyczące 

uwzględnienia potrzeb gatunków w sposobie gospodarowania wodą zbiornika mają 

zastosowanie w normalnych warunkach użytkowania zbiornika (tj. m.in. w warunkach 

innych niż zagrożenie powodzią i powódź, susza, a także zaistnienie konieczności wykonania 

prac remontowych dla zapewnienia bezpieczeństwa budowli).” 

 

Uwagi zgłoszone przez Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne do projektu dokumentacji PZO 

rozpatrzono następująco: 

1. Uwzględniono wniosek dotyczący nadania oceny U2 stanowiskom rybitwy rzecznej i rybitwy 

białoczelnej. 

2. Nie uwzględniono wniosku o całkowite wyeliminowanie polowań z Obszaru. Określone  

w zarządzeniu działanie ochronne zakładające podjęcie działań mających na celu skrócenie 

terminu polowań do okresu od 1 grudnia do 31 stycznia i wyznaczenia stałych miejsc 

strzelniczych ma na celu uwzględnienie potrzeb przedmiotów ochrony Obszaru  

i prowadzonej dotychczas na Zbiorniku Mietkowskim gospodarki łowieckiej. Podawane  

w uzasadnieniu wniosku argumenty dyskredytujące zaproponowane działanie są 

zdecydowanie subiektywne i zgeneralizowane pod kątem merytorycznym. Zimowe 
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obserwacje kulików wielkich w Polsce są zjawiskiem sporadycznym (choć coraz częściej 

stwierdzanym) i mają miejsce w trakcie łagodnych zim. Zima 2013/2014 należała do zim 

łagodnych, natomiast sytuacji tej, w warunkach klimatycznych Dolnego Śląska, nie można 

rozpatrywać w kategoriach stanu cyklicznego i powtarzalnego w każdym roku. 

  

 W trakcie postępowania z udziałem społeczeństwa, wnioskiem z dnia 18 grudnia 2013 r., 

(data wpływu 23 grudnia 2013 r.) Wójt Gminy Mietków zwrócił się do Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska we Wrocławiu celem uzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mietków. Projekt zmiany studium 

przewidywał wyznaczenie terenów w rejonie miejscowości Domanice, Chwałów, Dzikowa  

i Borzygniew pod tereny usług turystyki i rekreacji (UT). Tereny te zlokalizowane zostały  

w bezpośrednim sąsiedztwie Zbiornika Mietkowskiego – wzdłuż jego brzegów. Przeznaczenie ww. 

terenów pod tereny usług turystyki i rekreacji może spowodować zbyt dużą i nie kontrolowaną presję 

antropogeniczną (zabudowa lub zagospodarowanie strefy przybrzeżnej, wzrost hałasu) na ekosystem 

zbiornika i tym samym negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony Obszaru. Ponadto projekt 

zmiany studium przewiduje przeznaczenie gruntów w obrębach Chwałów, Dzikowa, Milin, Piława, 

Maniów Wielki, Maniów pod obszary urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych - 

ogniwa fotowoltaiczne, których zlokalizowanie w bliskim sąsiedztwie zbiornika może również 

negatywnie oddziaływać na ptaki. Z tego też względu Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  

we Wrocławiu uznał ww. zmiany zaproponowane w przedmiotowym studium za potencjalne 

zagrożenie dla przedmiotów ochrony Obszaru. 

 Po terminie przewidzianym na konsultacje społeczne (w dniu 7 lutego 2014 r.) do 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu wpłynęło stanowisko Koła Łowieckiego 

„Jarząbek”. Zawarte w tym stanowisku zapisy wpisują się w przewidziane działanie ochronne 

polegające na podjęciu działań mających na celu skrócenie okresu polowań i wyznaczeniu stałych 

miejsc strzelniczych w ramach przyszłych uzgodnień pomiędzy Polskim Związkiem Łowieckim  

a Sprawującym nadzór nad Obszarem. 

 Projekt zarządzenia został na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.  

o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.), uzgodniony 

przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 28 lutego 2014 r. 

 

 


