Stronie Śl. 22.08.2016 r.
GKP.6220.7.2016.LS
POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 63 ust 1 i 4 oraz 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2016, poz. 353 ze zm.) związku z art. 123
kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2016 poz. 23 ze zm.), po zasięgnięciu
opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 11.08.2016 r. Nr
WOOŚ.4240.670.2016.PS
Postanawiam
nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
inwestycji pn: Budowa małego urządzenia transportowego-wyciągu narciarskiego
przenośnego o długości liny 60 m bezpodporowego, produkcji WWN. S.c.
I.Wierzchowska, Z.Linke typu WNP z dolna stacją napędową i górna przewojową.
Obręb Bielice– AM-1 działka nr 46/2
ustalić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia winien być
zgodny z art. 66 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko, że szczególnym uwzględnieniem wpływu inwestycji na etapie realizacji i
eksploatacji na:
przyrodę i krajobraz Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego.
UZASADNIENIE
1. W dniu 29.08.2016 r. Centrum Usługowego Cezaria Sławik ul. Kościuszki 19, 57-550
Stronie Śl złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
ww. przedsięwzięcia.
2. W dniu 01.08.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiotowej
sprawie.
3. W dniu 01.08.2016 r. Burmistrz Stronia Śl. wystąpił z wnioskiem do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz do Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Kłodzku o wydanie opinii dot. obowiązku sporządzenia raportu
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
5. W dniu 11.08.2016 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Postanowieniem WOOŚ.4240.670.2016.PS wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia
istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
6. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Postanowieniem NS-ZNS-72-35/AZ/16 z
dnia 16.08.2016 r. wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko ww. przedsięwzięcia.

7. Zgodnie z § 3 ust 1 pkt 49 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko planowane
przedsięwzięcie kwalifikuje się do grupy przedsięwzięć, dla których ocena oddziaływania
na środowisko może być wymagana.
8. Biorąc ww. fakty orzeczono jak w sentencji.
Na niniejsze postępowanie nie służy zażalenie

otrzymują:
W/g listy adresowej, (która ze względu na ustawę o
ochronie danych osobowych pozostaje w aktach sprawy)

pieczęć podłużna o treści:
z up. BURMISTRZA
Dariusz Chromiec
Zastępca Burmistrza
oraz nieczytelny podpis

