
                                           Świdnica, 2010-03-19

ZOŚ 7624/3/2010

       OGŁOSZENIE

                   Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko 
( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) , w związku z art.49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego  ( jt. z 2000 r. Dz. U. Nr 98. poz. 1071  z późn. zm.) podaje 
się  do  publicznej  wiadomości,  że  w  dniu  19  marca  2010  r.  Wójt  Gminy Świdnica  wydał 
postanowienie  o  obowiązku  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na  środowisko  oraz 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu  na środowisko przedsięwzięcia pn.   „ Budowa farmy 
wiatrowej   wraz  z  infrastrukturą  na  terenie  miejscowości  Lutomia  Dolna,Lutomia  Górna, 
Wieruszów "  .                          

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa 
do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. 

Z  postanowieniem  można  zapoznać  się  w  Dziale  Obszarów  Wiejskich,  Rolnictwa  i  Ochrony 
Środowiska Urzędu Gminy Świdnica, II piętro, pokój 310, w terminie do 14 dni od dnia podania 
powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości.

Jednocześnie informuję, że po przedłożeniu raportu, zgodnie z art. 77. ust. 1 w/w ustawy , Wójt 
Gminy Świdnica  uzgodni warunki realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 
Środowiska we Wrocławiu i zasięgnie opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 
Świdnicy. Po uzyskaniu przedmiotowych opinii , zgodnie z art. 80 w/w  ustawy  ,   Wójt Gminy 
Świdnica wyda decyzję  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Ogłoszenie  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   we  wsiach  :Lutomia  Dolna,  Lutomia  Górna,  Wieruszów,  Krzyżowa  , 
Bojanice,  Grodziszcze-  gmina  Świdnica,  pow.świdnicki  ,  Mościsko,  Piskorzów  -gmina 
Dzierżoniów, pow.dzierżoniowski..

Wójt
          Teresa Mazurek

Otrzymują:

1.Sołtysi w/w wsi gminy Świdnica - z prośbą o niezwłoczne wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
2.Urząd Gminy Dzierżoniów,ul. Piastowska 1,58-200 Dzierżoniów -z prośbą o niezwłoczne    
   wywieszenie na tablicy ogłoszeń i przesłanie informacji o terminie wywieszenia.
3.Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Świdnica.
4.BIP Urzędu.
5.ZOŚ-a/a

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

