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ZOŚ 7624/5/2009

O G Ł O S Z E N I E

                       Na podstawie art. 33 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 ) informuję, że na  wniosek Pełnomocnika 
strony  reprezentującego  EnergiaPro  GRUPA  TURON  S.A.  Oddział  w  Wałbrzychu  , 
ul. P.Wysockiego 11, 58-300 Wałbrzych -   Pana  Kazimierza Piłata - Biuro Studiów i Projektów 
Energetycznych  Energoprojekt  Kraków,  ul.Mazowiecka  21,30-019  Kraków ,  zostało   wszczęte 
postępowanie  administracyjne  w  sprawie  wydania  decyzji  o  środowiskowych 
uwarunkowaniach  zgody  na  realizację  przedsięwzięcia  polegającego  na:  „Przebudowa 
rozdzielni  110  kV  na  stacji  220/110/20  kV  R-Świebodzice",  realizowanego  w  obrębie 
Mokrzeszowa, gmina Świdnica, województwo dolnośląskie.

Zgodnie z art.10 Kpa oraz art. 33 w/w ustawy , informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego 
postępowania do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium oraz o możliwości zapoznania 
się z w/w wnioskiem ,  jak również  składania ewentualnych uwag i wniosków w  terminie do 21 
dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości ,w Dziale Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
Rolnictwa  i  Ochrony  Środowiska  Urzędu  Gminy  w  Świdnicy,  II  piętro  ,  pok.  nr  310  od 
poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie 
pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Organem właściwym do  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
w/w przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Świdnica.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 w/w  ustawy  Urząd Gminy Świdnica wystąpił z wnioskiem  o wydanie 
opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
oraz zakresu  sporządzenia raportu  do następujących organów:

1. Starostwo Powiatowe w Świdnicy
ul. M. Skłodowskiej-Curie 7
58-100  Świdnica,

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy
ul. Wałbrzyska 15
58-100  Świdnica .

Po uzyskaniu przedmiotowych opinii , zgodnie z art. 63  w/w ustawy , Wójt Gminy Świdnica  wyda 
postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia  oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko oraz zakresu sporządzenia raportu.                                                          

Ogłoszenie  umieszcza się na okres 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości , 
tj. od dnia 20 lutego 2009 r. do dnia 12 marca 2009 r. , na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świdnica 
oraz na stronie internetowej www.gmina.swidnica.pl .

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

