
KOMUNIKAT
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ

z dnia 11 stycznia 2013 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.,  Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z 
art.38 i 85 ust. 3 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 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. 
zm.) Wójt Gminy Dobromierz informuje, że  w dniu 11 stycznia 2013 r. w związku z 
wznowionym  na  wniosek  Nadleśnictwa  Jawor  ul.  Myśliborska  3;  59-400  Jawor 
postępowaniem administracyjnym w  sprawie  wydania  decyzji  o  środowiskowych 
uwarunkowaniach  zgody  na  realizację  przedsięwzięcia  pn:  Budowa  zbiorników 
wodnych retencyjnych górskich w leśnictwie Dobromierz (oddział  222 b,d) w 
ramach  projektu  ,,  Przeciwdziałanie  skutkom  odpływu  wód  opadowych  na 
terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z 
nimi  infrastruktury  w  dobrym  stanie  –  finansowane  z  III  osi  Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 r.” zlokalizowanego w 
Nadleśnictwie Jawor,  leśnictwo Dobromierz  (oddział  222 b,  d),  powiat  świdnicki, 
gm.  Dobromierz,  działka  Nr  318,  obręb  ewidencyjny  0010  Pietrzyków  wydana 
została decyzja odmawiająca uchylenia decyzji ostatecznej Wójta Gminy Dobromierz 
z  dnia  6  marca  2012  r.  znak:  RBiR.6220.6.6.2012  o  środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia. 

W  toku  wznowionego  postępowania  14  grudnia  2012  r.  wystąpiono  w 
wnioskiem do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy o wyrażenie opinii 
w zakresie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na 
środowisko.  3  stycznia  2013  r.  Państwowy  Powiatowy  Inspektor  Sanitarny  w 
Świdnicy postanowieniem wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Z treścią decyzji oraz całą dokumentacją w tej sprawie można zapoznać się w 
siedzibie Urzędu Gminy w Dobromierzu, Plac Wolności 24, pok. nr13 codziennie od 
poniedziałku do piątku w godzinach od. 700 – 1500   w dniach od 14.01.2013 r. do 
28.01.2013 r.

                                                                                               Wójt 
                                                                                      (-) Jerzy Ulbin


