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OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dn/a 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 
ze zm.), zwanej dalej „ustawą ooś"

podaję do publicznej informacji, iż:
• Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu w dniu 16 marca 2022 r., wydał 

postanowienie znak: WOOŚ.420.12.2021.SD. 18, prostujące oczywistą omyłkę w decyzji 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 29 lipca 2021 r., znak: 
WOOŚ.420.12.2021.SD.10, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 
pn.: „Budowa odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5 MPa relacji 
Tomkowice-Lubiechów na odcinku przekraczającym rzekę Pełcznicę, zlokalizowanego 
na terenie działek o nr. ewid. 338/7, 286/1, 287/2, 288/1, 913, 291, 393, 394, 285/5, 427/3, 
427/4, 427/5, 428/10 obręb 0002 Pełcznica 2, jednostka ewidencyjna 021902_1, w gminie 
Świebodzice, powiat świdnicki, w województwie dolnośląskim” w ramach „Opracowania 
dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano- montażowych dla przebudowy 
gazociągu DN300 PN 6,3 MPa relacji Tomkowice- Lubiechów w rejonie przekroczenia 
rzeki Pełcznica”.

• W trybie art. 21 ustawy ooś dane o: wniosku o wydanie decyzji, decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, postanowieniu prostującym oczywistą omyłkę zostały zamieszczone 
w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje 
o środowisku i jego ochronie, kolejno pod numerami: 96/2021, 153/2021, 44/2022.

• Postanowienie publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska we Wrocławiu ( ) na okres 14 dni od dnia 
16 marca 2022 r.

www.gov.pl/web/rdos-wroclaw

• Z treścią postanowienia oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Al. Jana Matejki 6, 50-333 Wrocław, 
w godzinach od S22 do 1422. Zainteresowani chcący uzyskać wgląd do akt proszeni 
są o wcześniejsze zgłoszenie takiego zamiaru telefonicznie na numer 71 747 93 00 lub drogą 
elektroniczną na adres  ze wskazaniem proponowanej daty 
i godziny przeglądania akt (od poniedziałku do piątku pomiędzy 800 - 1400).

sekretariat.wroclaw@rdos.gov.pl
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Otrzymuje z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz o podanie do publicznej wiadomości w inny 
zwyczajowo przyjęty sposób w miejscu planowanego przedsięwzięcia i o przekazaniu informacji na piśmie 
o terminie wywieszenia i zdjęcia z tablicy ogłoszeń oraz o terminie podania do publicznej wiadomości 
niniejszego obwieszczenia:
1. Burmistrz Miasta i Gminy Świebodzice , Rynek 1,58-160 Świebodzice

Ponadto obwieszczenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
we Wrocławiu oraz publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 

(www.QQv.Dl/web/rdos-wroclaw)
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