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ZOŚ 7624/1/2011

O B W I E S ZCZ E N I E

   Wójt  Gminy  Świdnica  ,  działając  na  podstawie  art.  33  ust.1,
w związku z  art. 79  ust. 1 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.) , zawiadamia, że w dniu 5 stycznia 2011 r. wpłynął do Urzędu 
Gminy  w  Świdnicy  wniosek  Inwestora  -  Lemon  Paradise  Sp.  z  o.  o.   ul. 
Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa , reprezentowanego przez Pełnomocnika - Pana 
Tomasza  Kalisiaka  ul.  Stawki  2A/144,  00-193  Warszawa,  o  wydanie  decyzji   
o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia  pn.:" Budowa jednej 
elektrowni wiatrowej w Grodziszczu „ , do realizacji na działce  nr 107.

                  Postanowieniem Wójta ,  nałożono na   Wnioskodawcę, w oparciu  
     o uzyskane opinie od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we  Wrocławiu  
     i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy, obowiązek    
     przeprowadzenia oceny i sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na  
     środowisko.
                  Organem właściwym do  wydania decyzji o środowiskowych 
     uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Świdnica, zaś organami     
     biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania 
     opinii i dokonania uzgodnienia są w/w organy.
       Jednocześnie  zawiadamiam  wszystkie  zainteresowane  strony  
     o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, szczególnie z Raportem, oraz 
     wnoszenia uwag i wniosków w Dziale 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 21. dni od dnia podania ogłoszenia   
     do publicznej wiadomości ,w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej . Złożone   
      uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy przed wydaniem decyzji. 

    Obwieszczenie  umieszcza się na okres 21. dni od dnia podania go do 
publicznej  wiadomości   na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Gminy  Świdnica  ,  wsi 
Grodziszcze  oraz  w  Biuletynie  Informacji    Publicznej  na  stronie  internetowej 
Urzędu.     

Na podstawie art.49 kpa niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane 
po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się 
obwieszczenia na tablicach ogłoszeń wsi Grodziszcze, Urzędu Gminy w Świdnicy 
oraz  na  stronie  internetowej  Urzędu  w Biuletynie  Informacji  Publicznej.  Upływ 
czternastu dni, w ciągu których obwieszczenie było dostępne publicznie, powoduje, 
że  czynność  doręczenia  zawiadomienia,  uważa  się  za  dokonaną  ze  skutkiem 
prawnym.
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