
Obwieszczenie 
Wójta Gminy Dobromierz

z dnia 6 czerwca 2013 r.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko  (Dz.  U.  Nr  199,  poz.  1227  z  późn.  zm.)  
zawiadamia  się,  że  w  toku  prowadzonego  postępowania  o  wydanie  decyzji  o 
środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizację  przedsięwzięcia  pn:   ,,Budowa 
infrastruktury  technicznej  dla  planowanego  osiedla  domów  jednorodzinnych  w 
południkowo – zachodniej części Dobromierza” zlokalizowanej na działkach o numerach 
ewidencyjnych:  11/1,  12/1,  115/2,  117/2,  114/4,  121/6,  355/7,  355/9,  355/12,  355/15, 
355/18, 355/21, 355/29, 355/33, 355/34, 355/35, 355/37, 355/39, 355/43, 355/44, 355/45, 
355/46, 355/47, 355/48, 355/49, 355/50, 355/51, 355/52, 355/53, 355/54, 355/55 355/56, 
355/57,  355/58  obręb ewidencyjny  0004  Dobromierz,  Wójt  Gminy  Dobromierz wydał 
postanowienie, w którym odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania 
na  środowisko  oraz  sporządzenia  przez  Inwestora  raportu  o  oddziaływaniu  w/w 
przedsięwzięcia na środowisko.  

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 
10  KPA  do  brania  w  nim  czynnego  udziału  w  każdym  jego  stadium.  
Z w/w postanowieniem można zapoznać się w Urzędzie Gminy Dobromierz, Plac Wolności 
24; 58-170 Dobromierz, Referat Budownictwa i Rolnictwa, pokój nr 13, od poniedziałku do 
piątku  w  godzinach  urzędowania  w  terminie  do  14  dni  od  dnia  podania  powyższego 
ogłoszenia do publicznej wiadomości.
Informuję jednocześnie, że:                                                                                                      
1. Regionalny  Dyrektor  Ochrony  Środowiska  we  Wrocławiu  postanowieniem z  dnia  24 
maja 2013r. znak:WOOŚ.4240.307.2013.ŁCK.3  wyraził opinię, że dla w/w inwestycji nie 
istnieje  konieczność  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na  środowisko.  
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy postanowieniem z dnia 15 maja 
2013r. znak:ZNS.620.21.2013.US  wyraził opinię, że dla w/w inwestycji brak  jest potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 
Zgodnie  z  art.  75  ust.  1  pkt  4  ustawy o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku i  jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko  Wójt Gminy Dobromierz wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia.

Ogłoszenie  wraz  z  treścią  postanowienia  z  dnia  6  czerwca  2013  r.  znak: 
RBiR.6220.1.3.2013  umieszcza  się  na  okres   14  dni  od  dnia  podania  ogłoszenia  do 
publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobromierz, tablicy ogłoszeń w 
miejscowości Dobromierz oraz na stronie internetowej http://www.bip.dobromierz.pl/

                                                                        Wójt
                                                                        (-) Jerzy Ulbin
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