
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ

z dnia 21 lutego 2017 r.

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Stosownie do przepisu art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) Wójt Gminy Dobromierz, 
informuje o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsięwzięcia pn.:

pn.:„Budowa małej elektrowni wodnej o mocy 40 kW na upuście wody biologicznej zbiornika 
Dobromierz w ramach zadania pn."Zapewnienie dodatkowego źródła zasilania w energię 

elektryczną urządzeń zbiornika wodnego Dobromierz na rzece Strzegomce"

1. Decyzja znak: RBiR.6220.3.10.2016-2017 z dnia 21 lutego 2017 r. została wydana dla Pana 
Michała  Twardziszewskiego reprezentującego  "Hydro  Energy"  ul.  Graniczna  23,  58-560 
Jelenia Góra, działającego jako pełnomocnik Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu.

2. W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania 
wynikających  z  art.  10  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks  postępowania 
administracyjnego (Dz.  U. z 2016 r.  poz.  23 z późn.  zm.)  do czynnego w nim udziału,
w każdym jego stadium. Informuję  wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania 
się  z  treścią  decyzji,  stosownymi  opiniami  organów  oraz  całą  dokumentacją  sprawy
w Urzędzie Gminy Dobromierz, Plac Wolności 24, pok. nr 13 od poniedziałku do piątku,
w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) 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.) 
otrzymują strony postępowania poprzez obwieszczenie.

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

      WÓJT
(-) Jerzy Ulbin

Wywieszono dnia 21 lutego 2017 r.

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

