
Dobromierz, dnia 20 lipca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dobromierz

z dnia 20 lipca 2015 r.
o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko

Na podstawie 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 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.  poz. 267
z późn. zm.) zawiadamiam, że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. 

"Roztoka - Borów droga dojazdowa do gruntów rolnych"

Wójt Gminy Dobromierz dnia 20 lipca 2015 r. w trybie art. 63 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 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) 
wydał postanowienie znak RBiR.6220.3.2.2015 z dnia 20 lipca 2015 r. stwierdzające brak potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Roztoka - Borów 
droga dojazdowa do gruntów rolnych". 

Na postanowienie nie służy stronom zażalenie.
Strony postępowania z treścią w/w postanowienia mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu 

Gminy  Dobromierz  Referat  Budownictwa  i  Rolnictwa,  pok.  nr  13,  Plac  Wolności  24,  58-170 
Dobromierz, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni 
od dnia publicznego ogłoszenia.

Załącznik:
1. Postanowienie Wójta Gminy Dobromierz znak RBiR.6220.3.2.2015 z dnia 20 lipca 2015 r.

Podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie obwieszczenia na:
1. tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobromierz,
2. tablicach ogłoszeń w miejscowościach Roztoka i Borów,
3. stronie internetowej www.bip.dobromierz.pl.

Wywieszono dnia 20 lipca 2015 r. na okres 14 dni nie licząc dnia wywieszenia.

WÓJT
(-) Jerzy Ulbin


