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INFORMACJA  

STAROSTY JELENIOGÓRSKIEGO 
 

Działając na podstawie art. 33 ust. 1 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 (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) 
 

informuję co następuje 
 

– Dnia 13.06.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji                                  

o pozwoleniu na budowę 56 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwu-lokalowych w zabudowie 

bliźniaczej wraz z pełną infrastrukturą techniczną. Etap 1: Budowa dwóch budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych dwu-lokalowych w zabudowie bliźniaczej wraz z pełną infrastrukturą techniczną dla 

budowy 56 budynków, na działkach nr 35/3, 35/4, 35/5, 35/8, 35/10, 53 przy ul. Partyzantów w Karpaczu – 

obręb 020601_1.0001. 

– Dnia 27.07.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji                                     

o pozwoleniu na budowę w sprawie: „Etapu 2: budowy 54 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwu-

lokalowych w zabudowie bliźniaczej”, na działkach nr 35/3, 35/4, 35/5, 35/8, 35/10 przy ul. Partyzantów w 

Karpaczu – obręb 020601_1.0001. 

– Działki objęte inwestycją znajdują się w sąsiedztwie obszaru Natura 2000, 

– Postanowieniem z dnia 25.09.2018 r. znak WPN.43.94.2018.BP.1 Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu, utrzymanym w mocy przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

(postanowienie z dnia 16.01.2018 r.), stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedmiotowego przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 i obowiązek przedłożenia raportu o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 oraz określił zakres tego raportu. 

– Organem administracji właściwym do wydania decyzji pozwolenia na budowę jest Starosta Jeleniogórski, 

– Organem właściwym do dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie 

oddziaływania na obszar Natura 2000 jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, 

– Zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w trybie art. 33-36 i art. 38 cytowanej ustawy należy do 

kompetencji Starosty Jeleniogórskiego (art. 98 ust. 4 ww. ustawy). 

 

Jednocześnie zawiadamiam, że wszyscy zainteresowani mogą: 
 

– zapoznać się z dokumentacją sprawy w sekretariacie Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki 

Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, przy ul. Podchorążych 15, w dniach pracy urzędu, 

w godzinach od 900 do 1200, 

– składać uwagi i wnioski w formie pisemnej w kancelarii Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, przy 

ul. Podchorążych 15 (pok. nr 1na parterze), w godzinach urzędowania, 

– składać uwagi i wnioski za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres 

abp@powiat.jeleniogorski.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

– składać uwagi i wnioski ustnie do protokołu w sekretariacie Wydziału Architektury, Budownictwa i 

Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, przy ul. Podchorążych 15, w dniach 

pracy urzędu, w godzinach od 900 do 1200, 

– uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, (wskazanego poniżej), pozostawione będą bez rozpatrzenia. 

 
w terminie od 18.11.2019 r. do 18.12.2019 r.  

 

Zgłoszone uwagi i wnioski zostaną zebrane przez Starostę Jeleniogórskiego i przekazane do rozpatrzenia 

przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu przed dokonaniem uzgodnienia 

warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000. 

  
Na mocy przepisów art. 36 cytowanej ustawy oraz przepisów kodeksu postępowania administracyjnego 

przeprowadzenia rozprawy administracyjnej z udziałem społeczeństwa nie jest wymagane. 
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