
Dobromierz, dnia 26 października 2016 r.

RBiR.6220.1.9.2015.2016

OBWIESZCZENIE
o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Wójt Gminy Dobromierz działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 
ustawy z  dnia  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  (tekst  jedn.  Dz.  U.  z  2016  r.  poz.  353  z  późn.  zm.)  informuje  o  postępowaniu 
prowadzonym  z  udziałem  społeczeństwa  w  sprawie  wydania  decyzji  o  środowiskowych 
uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 
dla  przedsięwzięcia  polegającego  na wydobywaniu  kopaliny  ze  złoża  granitu  "Czernica" 
zlokalizowanego na działkach: 176/6; 176/3 i 183/1 obręb 0003 Czernica, gmina Dobromierz,  
powiat  Świdnica,  województwo  dolnośląskie,  którego  Inwestorem  jest  Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Usługowe "Czernica-Granit" Sp. z o. o. Czernica 4, 58-172 Gniewków.

Postępowanie  prowadzone  jest  na  wniosek  z  dnia  29.04.2015  r.  Przedsiębiorstwa 
Produkcyjno-Usługowe "Czernica-Granit" Sp. z o. o. Czernica 4, 58-172 Gniewków.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Dobromierz.
Organem właściwym do dokonania uzgodnienia przed wydaniem decyzji jest Regionalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu.
Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 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  (tekst  jedn.  Dz.  U.  z  2016  r.  poz.  353  z  późn.  zm.) 
zasięgnięcie opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy w niniejszym 
postępowaniu nie jest wymagane.

W  związku  z  powyższym  informuję  o  możliwości  zapoznania  się  z  dokumentacją 
sprawy – w tym z raportem oddziaływania na środowisko. Dokumentacja jest wyłożona do 
wglądu w Referacie Budownictwa i Rolnictwa Urzędu Gminy Dobromierz, plac Wolności 24, 
pok.  nr  13  w  godzinach  pracy  Urzędu  Gminy  Dobromierz.  Możliwości  składania  uwag
i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej – w terminie od dnia 26 października 
2016 r. do dnia 16 listopada 2016 r. (włącznie). Uwagi i wnioski będą rozpatrzone przez Wójta 
Gminy Dobromierz.

 

 

Podano do publicznej wiadomości dnia 26.10.2016 r. poprzez:

1. umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobromierz;
2. umieszczenie na tablicach ogłoszeń w miejscowości Czernica;
3. umieszczenie na stronie internetowej 
http://www.bip.dobromierz.pl/strony/aktualnosci_os.htm 

WÓJT

(-) Jerzy Ulbin


