
Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska 

we Wrocławiu 

WOOŚ.4233.1.2015.ŁCK.26 Wrocław, dnia > mćrca 2016 r. 

POSTANOWIENIE 

Dostępowania 

na 

istawy z dnia 
udziale 

środowisko 

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) w związku z art. 71 ust. 2 pkt 1 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochhnie 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), 

postanawiam 

sprostować z urzędu oczywistą omyłkę w pkt. 1.2.1 decyzji w:asnej znak: 
WOOŚ.4233.1.2015.AW.23, wydanej w dniu 18 grudnia 2015 r. dla przedsięwzięcia 
pn.: „Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego „Roztoki Bystrzyckie" 
na potoku Goworówka, w pobliżu miejscowości Roztoki, gmina Międzylesie, 
województwo dolnośląskie", polegającą na błędnym wskazaniu terminu rozjioczęcia prac 
ziemnych i budowlanych, w ten sposób, że: 

omyłkowo wpisany termin: „poza okresem od 15 sierpnia do 15 marca" 

zastępuje się właściwym terminem: „w okresie od 15 sierpnia do 15 marca" 

Uzasadnienie 

W dniu 18 grudnia 2015 r. tut. organ dla przedsięwzięcia pn. Budowa suchego 
zbiornika przeciwpowodziowego „Roztoki Bystrzyckie" na potoku Goworówka, w pobliżu 
miejscowości Roztoki, gmina Międzylesie, województwo dolnośląskie" wydał decyzję 
o środowiskowych uwarunkowaniach znak WOOŚ.4233.1.2015.AW.23. 

Analiza własna wydanej deeyzji wykazała, że w wyniku omyłki pisarskiej błędnie 
określono dopuszczalny termin rozpoczęcia prac ziemnych i budowlanych - wskazano, 
że prace należy „rozpocząć poza okresem rozrodu zwierząt" (co nakłąca obowiązek 
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rozpoczęcia prac w okresie od 15 sierpnia do 15 marca), a jednocześnie wskazano w tym 
punkcie, że prace winny rozpocząć się „poza okresem od 15 sierpnia do 15 marca". Taki zapis 
powoduje, że warunek określony w punkcie 1.2.1 przedmiotowej decyzji jest sprzeczny 
i niewykonalny. 

W tym stanie rzeczy należało oczywistą omyłkę sprostować. 

Z uwagi na powyższe, organ postanowił jak w sentencji. 

Pouczenie 

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Generalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska za pośrednictwem organu, które je wydał w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia postanowienia. 

Otrzymują: 
1. Pan Tomasz Wróblewski 

„HYDROPROJEKT Wrocław" Sp. z o. o. 
ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 39, 50-370 Wrocław 

2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 Kpa 
3. a/a 
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