
Komunikat
Wójta Gminy Dobromierz

z dnia 13 grudnia 2012 r. 

zawiadamiam, że w dniu 13 grudnia 2012 r., na wniosek Nadleśnictwa Jawor, ul. 
Myśliborska 3, 59 – 400 Jawor na podstawie art. 145 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (  Dz. U. z 2000 r. Nr 98, 
poz.  1071  z  późn.  zm)  przez  Wójta  Gminy  Dobromierz  zostało  wznowione 
postępowanie  administracyjne  w  sprawie  wydania  decyzji  o środowiskowych 
uwarunkowaniach  zgody  na  realizację  przedsięwzięcia  pod  nazwą  ,,Budowa 
zbiorników wodnych retencyjnych górskich w leśnictwie Dobromierz 
(oddz.  220  a)  w  ramach  projektu  –  Przeciwdziałanie  skutkom odpływu wód 
opadowych na terenach górskich.  Zwiększenie  retencji  i  utrzymanie potoków 
oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie  - finansowanie z III osi 
Programu  Operacyjnego  Infrastruktura  i  Środowisko  2007-2013  r.” 
zlokalizowanego  w  Nadleśnictwie  Jawor,  leśnictwo  Dobromierz  (oddz.  220  a), 
powiat  świdnicki,  gmina  Dobromierz,  działka  nr  333  obręb  ewidencyjny  0010 
Pietrzyków.  

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 03 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.)  do  czasu  zakończenia  postępowania  z  całą  dotychczas  zgromadzoną 
dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Dobromierzu, Plac 
Wolności 24, pok. 13, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 
1500  w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości (od 
13.12.2012  r.  do  02.01.2012 r.   Uwagi  i  wnioski  mogą  być  wnoszone  w formie 
pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Organem  właściwym  do  wydania  decyzji  o  środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Dobromierz, 
natomiast  organem uzgadniającym w prowadzonym postępowaniu jest Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, ul. Plac Powstańców Warszawy 1, 50-
951   Wrocław  oraz  Państwowy  Powiatowy  Inspektor  Sanitarny  w  Świdnicy,  ul. 
Wałbrzyska 15, 58-105 Świdnica.

Jednocześnie  informuję,  iż  stronom przysługuje  prawo  do  brania  czynnego 
udziału w toczącym się  postępowaniu poprzez wypowiadanie  się  co do dowodów 
i zebranych materiałów.

 W  prowadzonym  postępowaniu  organem  właściwym  do  rozpatrzenia 
złożonych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Dobromierz.

                                               Wójt
                                              (-) Jerzy Ulbin




