
KOMUNIKAT
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ

z dnia 14.02.2013 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.,  Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z 
art.38 i 85 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 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. 
zm.) Wójt Gminy Dobromierz informuje, że  w dniu 14 luty 2013 r. po rozpatrzeniu 
wniosku  Pana  Pawła  Zakrzewskiego  zam.  Kłaczyna  9,  58-173  Roztoka   wydana 
została  decyzja  znak:  RBiR.6220.8.5.2012  o  środowiskowych  uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Zmianie sposobu użytkowania 
budynku  gospodarczego  –  adaptacja  części  stodoły  na  warsztat  samochodowy 
jednostanowiskowy” znajdującego się  pod adresem: Kłaczyna 9,  58-173 Roztoka, 
działka nr 329 ob. ewidencyjny Kłaczyna.

W  toku  postępowania  administracyjnego  6  grudnia  2012  r.  wystąpiono  w 
wnioskiem do  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  we  Wrocławiu  oraz 
Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Świdnicy  o  wyrażenie  opinii  w  zakresie 
obowiązku  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  w/w  przedsięwzięcia  na 
środowisko.  Regionalny  Dyrektor  Ochrony  Środowiska  we  Wrocławiu 
postanowieniem wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność 
przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na  środowisko.  Państwowy  Powiatowy 
Inspektor  Sanitarny  w Świdnicy  postanowieniem również  wyraził  opinię  o  braku 
potrzeby  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na  środowisko  dal  w/w 
przedsięwzięcia.  Biorąc  pod uwagę  uwarunkowania  wymienione  w art.  63  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 2008 r. nr 199, poz. 1227 z póżn. zm.) oraz 
opinie, o których mowa powyżej Wójt Gminy Dobromierz postanowieniem odstąpił 
od  obowiązku  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na  środowisko 
przedmiotowego przedsięwzięcia.

Z treścią decyzji oraz całą dokumentacją w tej sprawie można zapoznać się w 
siedzibie Urzędu Gminy w Dobromierzu, Plac Wolności 24, pok. nr13 codziennie od 
poniedziałku do piątku w godzinach od. 700 – 1500   w dniach od 15.02.2013 r. do 
28.02.2013 r.

                                                                                             Wójt
                                                                                    (-) Jerzy Ulbin


