
Dobromierz, dnia 1 grudnia 2016 r.
RBiR.6220.9.4.2016

DECYZJA

Na podstawie art. 104, art. 105 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r.  poz.  23 z późn.  zm.) w związku z rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez  Pana Ryszarda 
Kowalczyka prowadzącego  działalność  gospodarczą  ECOPLAN  Ryszard  Kowalczyk,  ul. 
Szpitalna 3 lok. 9, 45-010 Opole działającego jako pełnomocnik inwestora - Gminy Dobromierz

orzekam

umorzyć w całości postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia p.n. 

"Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz - I etap, 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czernicy, Gniewkowie i Dzierzkowie oraz oczyszczalni 

ścieków w Czernicy"

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 23 września 2016 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 23.09.2016 r.)  Pan 
Ryszard Kowalczyk prowadzący działalność gospodarczą  ECOPLAN Ryszard Kowalczyk, ul. 
Szpitalna 3 lok. 9, 45-010 Opole działający jako pełnomocnik inwestora -  Gminy Dobromierz 
zwrócił się do Wójta Gminy Dobromierz o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
dla  przedsięwzięcia  pn.  "Budowa  kanalizacji  sanitarnej  w  aglomeracji  Gniewków,  gmina 
Dobromierz  -  I  etap,  Budowa  sieci  kanalizacji  sanitarnej  w  Czernicy,  Gniewkowie
i  Dzierzkowie  oraz  oczyszczalni  ścieków  w  Czernicy".  Do  wniosku  dołączono  wymagane 
przepisami  art.  74  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 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) dokumenty.

Po  przeanalizowaniu  złożonych  dokumentów,  przedmiotową  inwestycję  zgodnie
z wnioskiem i §3 ust.  1 pkt 77 i 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) 
zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

Zgodnie  z  art.  71  ust.  2  pkt  2  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 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) uzyskanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach jest  wymagane dla  planowanych przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

Pismem z dnia 3 października 2016 r. znak RBiR.6220.9.1.2016 Wójt Gminy Dobromierz 
na  podstawie  art.  61  §1  i  §4  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks  postępowania 
administracyjnego  (Dz.  U.  z  2016  r.  poz.  23  z  późn.  zm.)  oraz  art.  73  ust.  1  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 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie 
wydania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody na  realizację  przedsięwzięcia  pn. 
"Budowa  kanalizacji  sanitarnej  w  aglomeracji  Gniewków,  gmina  Dobromierz  -  I  etap, 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czernicy, Gniewkowie i Dzierzkowie oraz oczyszczalni 
ścieków  w  Czernicy".  Zgodnie  z  art.  49  Kpa  w  związku  z  art.  74  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.
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z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) strony postępowania zostały zawiadomione poprzez obwieszczenie
RBiR.6220.9.2.2016  umieszczone  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Gminy  Dobromierz,  tablicach 
ogłoszeń  w  miejscowościach  Czernica,  Gniewków  i  Dzierzków  oraz  na  stronie  internetowej 
www.bip.dobromierz.pl i w EKOPORTAL-u.

Dnia 3 października 2016 r.  na podstawie art.  64 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 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) 
Wójt  Gminy  Dobromierz  zwrócił  się  do  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  we 
Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy o wyrażenie opinii 
co  do  obowiązku  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na  środowisko,  a  w  przypadku 
stwierdzenia  takiej  potrzeby  -  co  do  zakresu  raportu  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na 
środowisko. 

Państwowy Powiatowy Inspektor  Sanitarny w Świdnicy pismem z  dnia  11 października 
2016  r.  (data  wpływu  do  tut.  Urzędu:  13.10.2016  r.)  znak  ZNS.620.52.2016.EK  wezwał 
pełnomocnika  Gminy  Dobromierz  do  uzupełnienia  karty  informacyjnej  przedsięwzięcia  we 
wskazanym  w  piśmie  zakresie.  Jednocześnie  wstrzymał  wydanie  opinii  o  obowiązku 
przeprowadzenia  oceny  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko  do  czasu  uzupełnienia 
informacji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem z dnia 18 października 
2016 r.  (data wpływu do tut.  Urzędu: 25.10.2016 r.  )  znak WOOŚ.4240.833.2016.AK.1 wezwał 
pełnomocnika  Gminy  Dobromierz  do  uzupełnienia  przedłożonego  materiału  dowodowego
w  wymienionym  w  piśmie  zakresie.  Jednocześnie  wstrzymał  wydanie  opinii  o  obowiązku 
przeprowadzenia  oceny  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko  do  czasu  uzupełnienia 
informacji.

Pełnomocnik  Gminy Dobromierz  pismami  z  dnia  18  listopada  2016  r.  oraz  4  listopada
2016 r. uzupełnił materiał dowodowy organom opiniującym. 

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy pismem z dnia 23 listopada 2016 r. 
(data  wpływu  do  tut.  Urzędu:  25.11.2016  r.)  znak  ZNS.620.52.2016.EK  zwrócił  się  do 
pełnomocnika Gminy Dobromierz o wyjaśnienie uzupełniającego materiału dowodowego. 

 Regionalny  Dyrektor  Ochrony Środowiska  we  Wrocławiu  pismem z  dnia  24  listopada
2016 r.  (data  wpływu do tut.  Urzędu: 28.11.2016 r.  )  znak WOOŚ.4240.833.2016.AK.3 odesłał
w całości wniosek Wójta Gminy Dobromierz o wyrażenie opinii co do obowiązku przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko.

Pełnomocnik Gminy Dobromierz zwrócił się do Wójta Gminy Dobromierz dnia 1 grudnia 
2016  r.  o  umorzenie  postępowania  administracyjnego  w  sprawie  wydania  decyzji
o  środowiskowych  uwarunkowaniach  na  realizację  przedsięwzięcia  p.n.  "Budowa  kanalizacji 
sanitarnej  w  aglomeracji  Gniewków,  gmina  Dobromierz  -  I  etap,  Budowa  sieci  kanalizacji 
sanitarnej w Czernicy, Gniewkowie i Dzierzkowie oraz oczyszczalni ścieków w Czernicy".

W trakcie  prowadzonego  postępowania  administracyjnego  w  przedmiocie  wydania 
decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  została  dokonana  zmiana  lokalizacji 
oczyszczalni ścieków (tj. z działki nr 100 obręb Czernica na działkę nr 145 obręb Czernica). 
Zmiana lokalizacji oczyszczalni ścieków z działki nr 100 obręb Czernica na działkę nr 145 
obręb Czernica jest wynikiem realizacji postulatów mieszkańców Czernicy.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 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  2016  r.  poz.  353 z  późn.  zm.)  organ  wydaje  decyzję
o  środowiskowych  uwarunkowaniach  po  stwierdzeniu  zgodności  lokalizacji  przedsięwzięcia
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obecnie budowa oczyszczalni 
ścieków na  działce  nr  145  obręb  Czernica  nie  jest  zgodna  z   ustaleniami  Miejscowego  planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobromierz.

Aktualnie jest prowadzone postępowanie o zmianę miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (mpzp) dla obrębu Czernica. Projekt mpzp dla obrębu Czernica został wyłożony do 
publicznego wglądu w dniu 8 listopada 2016 r. Projekt przewiduje dla działki nr 145 obręb Czernica 
funkcję  „K2  –  przeznaczenie  podstawowe  na  tereny  kanalizacji”,  która  jest  zgodna
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z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Dobromierz. Zmiana mpzp dla obrębu Czernica zostanie uchwalona przez Radę Gminy Dobromierz 
w dniu 22 grudnia 2016 r.

Gmina  Dobromierz  planuje  wystąpić  z  nowymi  wnioskami  o  wydanie  dwóch  decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach, tj. 

-  niezwłocznie  na  realizację  przedsięwzięcia  "Budowa  kanalizacji  sanitarnej
w  aglomeracji  Gniewków,  gmina  Dobromierz  -  I  etap,  Budowa  sieci  kanalizacji  sanitarnej
w Czernicy, Gniewkowie i Dzierzkowie";

- po uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 
145  obręb Czernica na realizację przedsięwzięcia polegającego na  budowie oczyszczalni ścieków
w Czernicy na działce nr 145.

Gmina Dobromierz będzie się ubiegać o dofinansowanie kosztów budowy sieci kanalizacji 
sanitarnej  w Czernicy,  Gniewkowie  i  Dzierzkowie  z  Regionalnego  Programu Operacyjnego  za 
pośrednictwem  Instytucji  Pośredniczącej  Aglomeracji  Wałbrzyskiej.  Podstawą  ubiegania  się
o dofinansowanie będzie Program Funkcjonalno – Użytkowy, którego niezbędnym składnikiem jest 
decyzja  środowiskowa.  Wniosek  o  dofinansowanie  musi  być  złożony przez  gminę  Dobromierz
w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2017 r. 

Zgodnie  z  art.  105  §  1  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks  postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r.  poz.  23 z późn.  zm.),  jeżeli  postępowanie z jakiejkolwiek 
przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu 
postępowania. 

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od  niniejszej  decyzji  służy  stronom  odwołanie  do  Samorządowego  Kolegium 
Odwoławczego w Wałbrzychu, Aleja Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzych za pośrednictwem Wójta 
Gminy Dobromierz w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

WÓJT
(-) Jerzy Ulbin

Otrzymują:
1. Pełnomocnik inwestora
Pan Ryszard Kowalczyk 
ECOPLAN Ryszard Kowalczyk
ul. Szpitalna 3 lok. 9, 45-010 Opole

2. Pozostałe strony postępowania poprzez obwieszczenie - zgodnie z art. 49 Kpa

3. a/a

Do wiadomości otrzymują:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Plac Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
ul. Wałbrzyska 15
58-100 Świdnica
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