
Świdnica, 30.12.2008 r. 

ZROWOŚ.7624/4/2008 

O G Ł O S Z E N I E 
 
  
 Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska  ( Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), podaje się do publicznej 
wiadomości, że w dniu  30  grudnia  2008 r. Wójt Gminy Świdnica wydał postanowienie       
o odstąpieniu od obowiązku sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko 
przedsięwzięcia pn. „ Odbudowa mostu drogowego na potoku  Bielina  w ciągu drogi 
gminnej, działka nr 500 w miejscowości Lutomia Górna ”  obręb Lutomia Górna.  
 
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa do 
czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.  

Z w/w postanowieniem można zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu 
Gminy Świdnica, II piętro, pokój 310, w terminie do 14 dni od dnia podania powyższego 
ogłoszenia do publicznej wiadomości. 
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 48. ust. 2 pkt 1, 1a  ustawy Prawo ochrony 
środowiska Urząd Gminy Świdnica wystąpi z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie 
uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „ Odbudowa mostu drogowego 
na potoku Bielina  w ciągu drogi gminnej, działka nr 500  w miejscowości Lutomia Górna ”   
do następujących organów: 
 
1. Starostwa Powiatowego w Świdnicy 
    ul. M. Skłodowskiej – Curie  7 

58 – 100  Świdnica  
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy 
    ul. Wałbrzyska 15 
    58 – 100  Świdnica 
 
Po uzyskaniu przedmiotowych opinii zgodnie z art. 46a  ust. 7  pkt 4 ustawy Prawo ochrony 
środowiska Wójt Gminy Świdnica wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 
na realizacje przedsięwzięcia. 

 
Ogłoszenie wraz z treścią postanowienia Wójta Gminy Świdnica znak:  ZROWOŚ.7624-1-
P/4/2008 umieszcza się na okres 14 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świdnica na stronie internetowej www.gmina.swidnica.pl 
oraz na tablicach ogłoszeń  w miejscowościach: Lutomia Górna i Lutomia Dolna. 
 
 
 
 
 
 
 
 


