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OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Na  podstawie  art.  49  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks  postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) - dalej 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. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) - dalej ustawa ooś, oraz na podstawie art. 61 §1 i §4 Kpa
w związku z art. 73 ust. 1 ustawy ooś

zawiadamia się

o wszczęciu przez Wójta Gminy Dobromierz postępowania administracyjnego w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą

„Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz 
przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich”

na  wniosek  złożony  dnia  15  maja  2017  r.  przez  Państwowe  Gospodarstwo  Leśne,  Lasy 
Państwowe - Nadleśnictwo Jawor, ul. Myśliborska 3, 59-400 Jawor.

Zgodnie z kryteriami określonymi w § 3 ust. 1 pkt. 66 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 71) planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla którego 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 (tekst jedn.
Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest 
wymagane,  a  sporządzenie  raportu  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko  może  być 
wymagane.

Organem  właściwym  do  wydania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla 
planowanego przedsięwzięcia  jest  Wójt  Gminy Dobromierz,  natomiast  organami opiniującymi - 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Świdnicy. Zgodnie z art.  64 ust.  1 ustawy ooś wystąpiono z wnioskiem o wydanie 
opinii  w  sprawie  sporządzenia  raportu  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko  dla 
planowanego  przedsięwzięcia  mogącego  potencjalnie  znacząco  oddziaływać  na  środowisko.
Po uzyskaniu opinii Wójt Gminy Dobromierz wyda postanowienie nakazujące lub odstępujące od 
obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 10 §1 Kpa organy administracji publicznej są obowiązane zapewnić stronom 
czynny udział w każdym stadium postępowania. Każda z zainteresowanych stron może zapoznać 
się z całą dotychczas zgromadzoną dokumentacją w siedzibie Urzędu Gminy Dobromierz, Referat 
Budownictwa i Rolnictwa pok. nr 14, plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz, od poniedziałku do 
piątku  w  godzinach  pracy  Urzędu,  jak  również  wnieść  ewentualne  uwagi  i  wnioski.  Uwagi
i wnioski mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków 



komunikacji  elektronicznej  bez  konieczności  opatrywania  ich  bezpiecznym  podpisem 
elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 262) w terminie dwudziestu jeden dni od dnia podania obwieszczenia do 
publicznej  wiadomości.  W  trakcie  prowadzonego  postępowania  organem  właściwym  do 
rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Dobromierz.

Podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości nastąpi, zgodnie z unormowaniami art. 3 
ust. 1 pkt 11 ustawy ooś, poprzez:

1) udostępnienie informacji na stronie www.bip.dobromierz.pl;
2) ogłoszenie informacji poprzez obwieszczenie umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Gminy Dobromierz;
3)  ogłoszenie  informacji  poprzez  obwieszczenie  umieszczone  na  tablicy  ogłoszeń

w miejscowości Bronów.

WÓJT
(-) Jerzy Ulbin


