
OBWIESZCZENIE

z dnia 26 lipca 2013 r.

 o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 61 ust. 2 oraz art. 73 ust. 1 
ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, 
poz. 1227 z późn. zm.) informuję, że na wniosek złożony pismem z dnia 24.07.2013 r. (do tut. Urzędu 
pismo  wpłynęło  24.07.2013  r.)  przez  Gminę  Dobromierz  zostało  wszczęte  postępowanie 
administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia pn: 

,,  Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej   
im.     Janusza     Korczaka   w     Gniewkowie  ”.  

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do brania 
w nim czynnego udziału w każdym jego stadium. 
Z  ww.  wnioskiem  można  zapoznać  się  w  Urzędzie  Gminy  Dobromierz,  Referat  Budownictwa 
i Rolnictwa, pok. nr 15, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1500.
Ponadto  zgodnie  z  art.  33  ust.  1  pkt.  1  ustawy  z  dnia  3  października  2008r.  o  udostępnianiu 
informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o 
ocenach  oddziaływania  na  środowisko  (Dz.  U.  Nr  199,  poz.  1227  z  późn.  zm.) 
informuję o możliwości  składania  uwag  i  wniosków  w  Urzędzie  Gminy  Dobromierz,  Referat 
Budownictwa i Rolnictwa, pok. nr 15, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 700 - 1500 

w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości. Uwagi i wnioski mogą 
być  wnoszone  w  formie  pisemnej,  ustnie  do  protokołu  lub  za  pomocą  środków  komunikacji  
elektronicznej.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
w/w przedsięwzięcia  jest Wójt Gminy Dobromierz.

Zgodnie  z  art.  64  ust.  1  ustawy  z  dnia  3  października  2008r.  o  udostępnianiu 
informacji  o środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz 
o ocenach  oddziaływania  na  środowisko  wystąpiono z  wnioskiem  o  wydanie  opinii  w sprawie 
obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „Poprawa 
efektywności  energetycznej  budynku  Szkoły  Podstawowej  im.  Janusza  Korczaka 
w Gniewkowie”  oraz  określenia  ewentualnego  zakresu  sporządzenia  raportu  o  oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko do następujących organów:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
             Plac Powstańców Warszawy 1
             50-951 Wrocław
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy
             ul. Wałbrzyska 15
             58-100 Świdnica
Po  uzyskaniu  przedmiotowych  opinii  zgodnie  z  art.  64  ustawy  z  dnia  3  października  2008r. 
o udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie 
środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko  Wójt  Gminy  Dobromierz  wyda 
postanowienie nakazujące, bądź odstępujące od obowiązku  przeprowadzenie oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia  na  środowisko.  Obwieszczenie  wraz  z  treścią  wniosku  o  wydanie  decyzji  
o środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizacje  przedsięwzięcia  pn:  „Poprawa 
efektywności  energetycznej  budynku  Szkoły  Podstawowej  im.  Janusza  Korczaka 
w Gniewkowie”  umieszcza  się  na  okres  21  dni  od  dnia  podania  obwieszczenia  do  publicznej 
wiadomości  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Gminy  Dobromierz  oraz  na  stronie  internetowej  
www.bip.dobromierz.pl 

 Wójt Gminy

(-) Jerzy Ulbin

http://www.bip.dobromierz.pl/
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