Świdnica, 2016-10-31
ZOŚ 6220.6.2016

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Świdnica, działając na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2016 r., poz. 23 z późn. zm. )
oraz 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. z 2016 r., poz.353 z późn. zm.),
zawiadamia,
strony postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn" Przebudowa drogi gminnej Pszenno-Miłochów ", że:
1) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy postanowieniem nr 191/16 znak
ZNS.620.50.2016.EK z dnia 16 września 2016 r., a Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we
Wrocławiu opinią
z dnia 21 października 2016 r. znak WOOŚ.4240.779.2016.AMA.4,
wyrazili opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko,
2) Wójt Gminy Świdnica wydał postanowienie z dnia 31 października 2016 r. znak
ZOŚ.6220.6.2016, również o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w
przedsięwzięcia na środowisko, od którego nie służy zażalenie,
3) zebrano już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia .
Z materiałami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Świdnica,
ul. B. Głowackiego 4, Dział Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pok. 310), od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30 – 15.30 ( tel. 074 852-30-67 ), oraz wypowiedzieć w sprawie, w terminie do
3. dni od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.
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 i Miłochów, 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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