
Komunikat 
Wójta Gminy Dobromierz 

 
z dnia 31 stycznia 2011 r. 

 
zawiadamiam, że w dniu 31 stycznia 2011 r., na wniosek 

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo 

Jawor, ul. Myśliborska 3, 59 – 400 Jawor zostało wszczęte przez Wójta 

Gminy Dobromierz postępowanie administracyjne w sprawie wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia polegającego na „Odtworzeniu zbiornika retencyjnego, 

przepływowego zasilanego lewym dopływem rzeki Strzegomki, 

usytuowanego na terenie leśnictwa Dobromierz, obręb ewidencyjny 

Pietrzyków, działka ewidencyjna nr 318” w trybie przepisów art. 71 – 87 

ustawy z dnia 03 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 2008  r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). 

W ramach przedsięwzięcia planowana jest odbudowa zbiornika 

retencyjnego poprzez odmulenie zbiornika na głębokość około 1,50m 

oraz remont grobli uszkodzonej w wyniku szkód dokonanych przez 

bobry. Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na terenie Nadleśnictwa 

Jawor, leśnictwo Dobromierz, oddz. 222d; powiat świdnicki, gmina 

Dobromierz, obręb ewidencyjny Pietrzyków, nr działki ewidencyjnej 318. 

Współrzędne GPS: x–50°88’99.3”, y – 016°22’90.2”. Obiekt leży             

w sąsiedztwie Obszaru Natura 2000 „Dobromierz” (PLH020034), oraz na 

terenie Książańskiego Parku Krajobrazowego. Potok, na którym 

zlokalizowany jest obiekt płynie w większości przez tereny leśne. 

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 03 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 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) do czasu 

zakończenia postępowania z całą dotychczas zgromadzoną 

dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy                

w Dobromierzu, pl. Wolności 24, pok. 11, codziennie od poniedziałku do 

piątku od godziny 830 do 1500  . 

 

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jest Wójt Gminy 

Dobromierz, natomiast organem uzgadniającym w prowadzonym 

postępowaniu jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu, ul. Plac Powstańców Warszawy 1,  50-951  Wrocław . 

 

Jednocześnie informuję, iż stronom przysługuje prawo do brania 

czynnego udziału w toczącym się postępowaniu poprzez wypowiadanie 

się co do dowodów i zebranych materiałów. 

 

 W prowadzonym postępowaniu organem właściwym do 

rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Dobromierz. 

 

 Wójt 

                        (-) Jerzy Ulbin 
 
 


