
            OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Świdnica 
z dnia 31 grudnia 2009 r.

      w sprawie udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym w sprawie     
      wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
      pn. : „Budowa energetycznej farmy wiatrowej Świdnica ".

  Na podstawie art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
      administracyjnego / Dz.U. z 2000 r. , Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. / oraz art. 29 i 30  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 / Dz.U. Nr 
      199, poz. 1227 z późn.zm. /, 
      w związku z przedłożeniem Raportu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych     
      uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. :„Budowa energetycznej farmy 
      wiatrowej Świdnica ", do realizacji na działkach :

–   obręb Pszenno  - nr 514, 515, 558, 559, 560, 527, 544, 531, 546,
–  obręb Gogołów – nr 310/1, 320/2, 344/3, 301/1, 281, 82/1, 280/1, 375, 403, 406, 443, 440,441/1 
–   obręb Krzczonów – nr 135/3,
–  - obręb Grodziszcze- nr 54, 46, 19/10, 22, 5,
położonych w  gminie Świdnica, powiat świdnicki , woj.dolnośląskie;   

  
Wójt Gminy Świdnica informuje o możliwości zapoznania się z Raportem oraz składania uwag 
i wniosków do w/w Raportu w siedzibie Urzędu Gminy Świdnica, ul. B. Głowackiego 4 , Dział 
Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  ,  Rolnictwa  i  Ochrony  Środowiska,  pok.  310  ,  codziennie   w 
godzinach 7.30-15.30  w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Uwagi 
i  wnioski  mogą  być  wnoszone  w  formie  pisemnej,  ustnie   do  protokołu,  za  pomocą  środków 
komunikacji elektronicznej. 

                                                                                                                  Zastępca Wójta

                                                                                                                 Zbigniew Kanicki

Otrzymują:

1.Sołtys wsi Pszenno     - z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
2.Sołtys wsi Gogołów    - z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
3.Sołtys wsi Krzczonów- z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
4.Sołtys wsi Grodziszcze- z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
5.Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Świdnicy.
6.BIP.
7.ZOŚ-a/a.


