
                                      
Świdnica, 2009 -08-19

ZOŚ 7624/19/2009

O B W I E S ZCZ E N I E

                       Na podstawie art.10 § 1, art.49 oraz art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego / Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 
z późn.zm. /,  w związku z  art. 73 ust.1, art.74 ust.3 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.)  zawiadamiam,  że  na   wniosek   Pana  Ryszarda 
Malinowskiego,Witoszów  Dolny  78,  58-100  Świdnica   ,  Wójt  Gminy  Świdnica 
wszczął  postępowanie  administracyjne  w  sprawie  wydania  decyzji  o 
środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizację  przedsięwzięcia  pn.: 
"  Zmiana  sposobu  użytkowania  części  budynku  stodoły  na  pomieszczenie  piły 
tracznej taśmowej  ", realizowanego w obrębie wsi Witoszów Dolny , działka nr 622 , 
Gmina Świdnica ,powiat świdnicki,  województwo dolnośląskie.

         Z aktami w przedmiotowej sprawie strony zainteresowane mogą zapoznać 
się oraz wnieść uwagi i wnioski w Dziale Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa i 
Ochrony  Środowiska  Urzędu  Gminy  w  Świdnicy,  ul.B.Głowackiego  4,  58-100 
Świdnica, pok. nr 310 ,od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30. w  terminie 
do 14 dni  od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości  .  Uwagi  i  wnioski 
mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu pod w/w adresem lub w 
formie elektronicznej na adres e-mail : www.gmina.swidnica.pl.

               Ponadto informuję, że w trybie  art.  64 ust.  1 w/w  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. ), Wójt Gminy Świdnica wystąpił do Starosty 
Powiatu  Świdnickiego  i  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego 
w Świdnicy , o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia  na  środowisko  ,  a  w  przypadku  stwierdzenia  takiej  potrzeby  , 
o określenie zakresu  raportu .

Zgodnie z art.75 ust.1 pkt 4  w/w ustawy organem właściwym do  wydania 
decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia 
jest Wójt Gminy Świdnica.
 

Obwieszczenie  umieszcza się na okres 14 dni od dnia podania go do publicznej 
wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świdnica , wsi Witoszów Dolny oraz na 
stronie internetowej www.gmina.swidnica.pl .

http://www.gmina.swidnica.pl/

