W lewym górnym rogu dokumentu
pieczęć podłużna o treści: Burmistrz Lądka Zdroju

Lądek-Zdrój, 2018.07.05

IF.6220.2.2016.408
OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
postępowania administracyjnego (t. j. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), zwanej dalej Kpa i stosownie do
art. 49 tej ustawy w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko ( j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), w związku z prowadzonym
postępowaniem administracyjnym wszczętym na wniosek z dnia 15.02.2016 r., uzupełniony w dniu
4.04.2016 r. złożony przez pełnomocnika Stacji Narciarskiej w Lądku – Zdroju S.C. działającego na
podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Inwestora Stację Narciarską Lądek-Zdrój S.C. – Artur
Kołodziej, Robert Romanowski, Krzysztof Romanowski z siedzibą przy ul. Spacerowej 15a, 57-400
Nowa Ruda, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa wyciągu narciarskiego wraz z rozbudową stawów wodnych w
miejscowości Lądek- Zdrój”, które będzie realizowane na działkach oznaczonych numerami
geodezyjnymi: 233/3 (AM-9), 223 (AM-8), 222 (AM-8), 232/1 (AM-9), 232/2 (AM-9) obręb: Stary
Zdrój oraz 2/15 (AM-1) obręb: Lasy, informuję strony, że postanowieniem dnia 28 czerwca 2018 roku
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu odmówił określenia uwarunkowań
środowiskowych dla w/w przedsięwzięcia.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu z uwagi na nieścisłości i braki stwierdzone
w przedłożonym Raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa wyciągu
narciarskiego wraz z rozbudową stawów wodnych w miejscowości Lądek- Zdrój”, pismem z dnia
04.04.2018 r. wezwał pełnomocnika Inwestora do przedłożenia wyjaśnień do w/w raportu.
Pełnomocnik Inwestora pismem z dnia 26.04.2018 r. (data wpływu do RDOŚ – 25.05.2018 r.)
poinformował Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu że ze względu na szeroki
zakres wyjaśnień termin ich udzielenia nastąpi nie później niż do dnia 18.06.2018 r. W związku z
powyższym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem z dnia 25.05.2018 r.
wyznaczył ostateczny termin przedłożenia wymaganych wyjaśnień na dzień 18.06.2018 r. W w/w
terminie Inwestor nie przedłożył wymaganych wyjaśnień. Pismem z dnia 18.06.2018 r. pełnomocnik
Inwestora poinformował ponownie, iż wyjaśnienia do raportu zostaną przedłożone w późniejszym
terminie – jednak nie później niż do dnia 31.07.2018 r. Wobec powyższego, Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska we Wrocławiu odmówił określenia uwarunkowań środowiskowych dla w/w
przedsięwzięcia.
Celem ponownego wystąpienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z
wnioskiem o uzgodnienie warunków realizacji w/w przedsięwzięcia, pismem z dnia 05.07.2018 r.
Burmistrz Lądka – Zdroju wezwał pełnomocnika Inwestora do złożenia wyjaśnień do Raportu o
oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą ,,Rozbudowa wyciągu narciarskiego wraz z
rozbudową stawów wodnych w miejscowości Lądek – Zdrój” w terminie do dnia 3 sierpnia 2018
roku.
Z treścią powyższego postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz wezwania
Burmistrza Lądka - Zdroju można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Lądku - Zdroju, w
Wydziale Mienia i Ochrony Środowiska, pok. nr 24 - II piętro w godzinach pracy urzędu. Zgodnie z
art. 10 § 1 oraz 73 § 1 ustawy k.p.a strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym
stadium postępowania i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłoszonych żądań. Strony
maja prawo do wglądu w akta sprawy oraz sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Strony
mogą również żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania z tych akt
uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.
Informuję strony postępowania, że zgodnie z zapisami art. 36 Kpa sprawa zostanie załatwiona po
uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska
we Wrocławiu.

W myśl art. 35 § 5 ustawy k.p.a. – do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów
przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia
postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych
od organu.
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) w przypadku, gdy liczba stron
postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się
przepis art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący powiadomienie stron
o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej
miejscowości sposób publicznego ogłaszania.
Niniejsze obwieszczenie podlega ogłoszeniu przez wywieszenie przez okres 14 dni na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju, przy ul. Rynek nr 31, w Biuletynie Informacji
Publicznej UMiG w Lądku-Zdroju (zakładka: EKOLĄDEK), oraz w pobliżu miejsca planowanego
przedsięwzięcia – na terenie użytkowanym przez Stację Narciarską Lądek – Zdrój S.C. w Lądku
– Zdroju.
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