
OBWIESZCZENIE 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 12 grudnia 2017 r. 
 

      
o przyjęciu uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze 
województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje 

spalanie paliw oraz możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją dotyczącą 
postępowania z udziałem społeczeństwa w przedmiotowej sprawie. 

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), w zw. z art. 96 ust. 5 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.), 
zawiadamia się o: 

przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwał w sprawie wprowadzenia na obszarze 

województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje 

spalanie paliw, t.j.: 

1. Uchwały Nr XLI/1405/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30.11.2017 r. 

w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Wrocław ograniczeń i zakazów w zakresie 

eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. 

2. Uchwały Nr XLI/1406/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30.11.2017 r. 

w sprawie wprowadzenia na obszarze uzdrowisk w województwie dolnośląskim ograniczeń 

i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. 

3. Uchwały Nr XLI/1407/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30.11.2017 r. 

w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy 

Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których 

następuje spalanie paliw. 

Z dokumentacją dotyczącą prowadzonego postępowania, w szczególności z treścią 
przedmiotowych uchwał oraz treścią uzasadnienia zawierającego informacje o udziale społeczeństwa 
w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały 
uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa w przedmiotowym 
postępowaniu, można zapoznać się na stronach internetowych:  

1. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego http://www.umwd.dolnyslask.pl 
2. Instytutu Rozwoju Terytorialnego http://irt.wroc.pl/ 
3. Biuletynu Informacji Publicznej UMWD  http://bip.umwd.dolnyslask.pl 
4. Biuletynu Informacji Publicznej IRT http://bip.irt.wroc.pl/ 

a także w siedzibie Instytutu Rozwoju Terytorialnego: 
Instytut Rozwoju Terytorialnego, ul. Jana Władysława Dawida 1A, 50 - 527 Wrocław 

 
 

 
          

W imieniu Zarządu  
Marszałek Województwa Dolnośląskiego 
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