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ZOŚ .6220.5.2012

       OBWIESZCZENIE

                                 Na podstawie  art. 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego  ( jt. z 2000 r. Dz. U. Nr 98. poz. 1071  z późn. zm.) 
oraz art.73 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.  ), 
zawiadamiam,  że   na wniosek Inwestora- Sudzucker Polska S.A. Zakład Produkcyjny 
"Cukrownia Świdnica", ul. Fabryczna 1, 58-125 Pszenno ,

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w  sprawie  wydania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla 
przedsięwzięcia  pn."  Przebudowa   stacji  oczyszczania  i  zagęszczania  soku  
w Sudzucker Polska S.A. Zakład produkcyjny  "Cukrownia Świdnica ".
Przedsięwzięcie będzie realizowane na działce 28/23, obręb Pszenno , gmina Świdnica, 
pow. Świdnicki , woj. dolnośląskie. 
                   Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Świdnica.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia zostanie wydana  po 
zasięgnięciu opinii  i  ewentualnym uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 
Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym  
w Świdnicy.            
          Na podstawie art.10 kpa wszystkie strony postępowania  są uprawnione do 
czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Z aktami w przedmiotowej sprawie 
strony zainteresowane mogą zapoznać się oraz  wnieść  uwagi  i wnioski w siedzibie 
Urzędu Gminy Świdnica ,  ul.  B. Głowackiego 4,  58-100  Świdnica,  Dział Ochrony 
Środowiska, pok. nr  310, codziennie w godzinach 7.30-15.30,  w terminie do 14. dni od 
dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia .Uwagi i wnioski 
mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej lub elektronicznej na adres e-mail   : 
urzad@gmina.swidnica.pl .    

       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 Pszenno, 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.

 Zastępca Wójta
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