Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
we Wrocławiu
WOOŚ.4233.3.2017.ŁCK.12

Wrocław, dnia 23 listopada 2017 r.

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 33 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 2017 r., poz. 1405), dalej zwana „ustawą ooś”, oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)
informuję strony postępowania i podaję do publicznej wiadomości, co następuje:
▪ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu przystąpił do przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa suchego zbiornika Rzymówka na rzece
Kaczawa". Organ wszczął postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek z dnia 22 marca 2017 r., Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, reprezentowanego przez pełnomocnika – Pana Szymona
Machelskiego. Wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wnioskodawca przedłożył opracowanie pn.: „Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia
p.n.: „Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego „Rzymówka” na rzece Kaczawie”” wykonany
pod kierownictwem dr. Jerzego Krajewskiego. W toku postępowania materiał dowodowy uzupełniano.
▪ Planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać
na środowisko, wymienionych § 2 ust. 1 pkt 35, § 2 ust. 1 pkt 36 oraz § 2 ust. 1 pkt. 27 lit. „a”
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 r., poz. 71).
▪ Zgodnie z art. 75 ust. 1a, w związku z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. „a” tiret piąte oraz art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. „i”
ustawy ooś, organem właściwym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowego przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu.
Organem właściwym do wydania opinii przed wydaniem decyzji jest Dolnośląski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny we Wrocławiu. Pismem z dnia 22 listopada 2017 r., znak:
WOOŚ.4233.3.2017.ŁCK.11, zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 78 ust. 1 pkt 1 lit. „a” tiret
piąte ustawy ooś, organ wystąpił do Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego we Wrocławiu o opinię przed wydaniem decyzji.
▪ Dane o wniosku i raporcie zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, kolejno pod numerami kart:
138/2017, 139/2017.
▪ Na zasadzie określonej w art. 33 ustawy ooś każdy może:
a) Od dnia 28 listopada 2017 r. do dnia 27 grudnia 2017 r. (włącznie) zapoznać się z niezbędną
dokumentacją sprawy w tym z wnioskiem o wydanie decyzji wraz z niezbędnymi załącznikami,
postanowieniami organu właściwego do wydania decyzji oraz z pozostałą dokumentacją sprawy
(w tym z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i jego uzupełnieniami). Dokumenty
będą wyłożone do wglądu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu przy
ul. T. Kościuszki 82, 50-441 Wrocław, pok. 13W w godzinach od 800 do 1400,
b) w dniach 28 listopada 2017 r. do dnia 27 grudnia 2017 r. (włącznie) składać uwagi i wnioski odnośnie
planowanego przedsięwzięcia w formie pisemnej pod w/w adresem, ustnie do protokołu lub
za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym
podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach
zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1579) na adres e-mail:
sekretariat.wroclaw@rdos.gov.pl
▪ Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
we Wrocławiu.
▪ Uwagi i wnioski wniesione po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

WYWIESZONO OD DNIA ………………………………….

DO DNIA

……………………………………

PIECZĘĆ URZĘDU:………………………………….

Otrzymują z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres od dnia 28 listopada 2017 r. do dnia
27 grudnia 2017 r. (włącznie) i o podanie do publicznej wiadomości w inny zwyczajowo przyjęty
sposób. Proszę również o przekazanie na piśmie informacji w jaki sposób informacje zostały podane
do publicznej wiadomości i o potwierdzenie wywieszenia obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu:
1.
2.

Wójt Gminy Złotoryja – e-PUAP
aa

Obwieszczenie wywiesza się również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
we Wrocławiu oraz publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu
(www.wrocław.rdos.gov.pl) w zakładce „Obwieszczenia i zawiadomienie”

