WSR-OS.6220.52.2020.EP

Wrocław, 8 stycznia 2021 r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 526 ze zm., zwanej dalej: „k.p.a.”) 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 2020 r. poz. 283 ze zm., zwanej dalej: „ustawą o udostępnianiu
informacji”),
zawiadamiam strony postępowania
że w związku ze złożonym wnioskiem z dnia 27 kwietnia 2020 r. (data wpływu: 4 maja

2020 r.) spółki ARCHICOM Nieruchomości 8 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Liskego 7,
50-345 Wrocław oraz w nawiązaniu do zawiadomienia o wszczęciu postępowania z dnia
12 maja 2020 r., znak: WSR-OS.6220.52.2020.EP, w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zespołu
budynków mieszkalnych wielorodzinnych z wbudowanymi garażami podziemnymi przy
ul. Blizanowickiej we Wrocławiu” usytuowanego na działkach nr: 3/1, 4 oraz częściach
działek nr: 28, 55 AM 2 obręb Księże Wielkie - postanowieniem znak:
WSR-OS.6220.52.2020.EP z dnia 8 stycznia 2021 r. organ postanowił stwierdzić obowiązek
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.
Informuję również, zgodnie z art. 10 k.p.a., że:
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wydał postanowienie z dnia
14 grudnia 2020 r. znak: WOOŚ.4220.809.2019.TP.1 uzgadniające konieczność
przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko oraz określił
zakres raportu,
- Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni we
Wrocławiu pismem 28 września 2020 r. znak: WR.ZZŚ.5.4360.209.2020.MG (data
wpływu: 1 października 2020 r.), wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia
nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74
ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji oraz art. 49 k.p.a. – zawiadomienie zostanie
zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
bip.um.wroc.pl oraz właściwej terytorialnie rady osiedla.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia,
w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
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