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WSR-E.6220.163.2013.EP
L.dz. 11767/7

Wrocław, 27 listopada 2014 r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem
społeczeństwa
Na podstawie art. 30 i 33 ust. l w związku z art. 79 ust. l 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. Nr 199, póz. 1227 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości, że
zgodnie z art. 37 ww. ustawy organ prowadzący postępowanie rozpatruje uwagi i
wnioski wniesione w ramach udziału społeczeństwa oraz w uzasadnieniu decyzji,
niezależnie od wymagań wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, podaje informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o
tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę.
Niniejsze postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 19 listopada 2013 roku, Pana Dariusza Wachnika (Wrocławski Klub Motocrossowy, ul. Poświęcka 1A/C
Wrocław) (zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 22
sierpnia 2012 r. nr WSR-E.6220.173/1.2012.EP l.dz. 8292).
Raport o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko został złożony w dniu 4
kwietnia 2014 r. (uzupełniony dwoma aneksami do ww. z dnia 9 lipca 2014 r. oraz
ostatecznie 12 września 2014 r.).
W związku ze złożeniem ww. raportu, zawiadomieniem - obwieszczeniem Nr WSRE.6220.163.2013.EP L.dz. 29818 z dnia 10 kwietnia 2014 r. poinformowano społeczeństwo o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 79 ust. l 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 postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.
Właściwym organem do wydania decyzji oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków
jest Prezydent Wrocławia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
jest organem właściwym do uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu jest organem właściwym do
wydania opinii w sprawie.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania
się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty
ogłoszenia niniejszego zawiadomienia tj. od 9 grudnia 2014 r. do 29 grudnia
2014 r.
Zgodnie z art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu (w siedzibie Wydziału, pokoju nr 419 w godzinach
urzędowania), lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności
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opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi lub wnioski złożone
po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art.
35 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie
danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
bip.um.wroc.pl. oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Wydziału Środowiska i Rolnictwa przy ul. W. Bogusławskiego 8, 10 oraz właściwych miejscowo
Rad Osiedli.
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Dariusz Wachnik, Wrocławski Klub Motocrossowy, ul. Poświęcka 1A/C Wrocław;
Rada Osiedla Psie Pole - Zawidawie, ul. Krzywoustego 284, 51-310 Wrocław;
Rada Osiedla Pawłowice, ul. Jeziorowa 27, 51-252 Wrocław;
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