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ZAWIADOMIENIE 
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO  

 
  

Zgodnie z art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jednolity z dnia 17 listopada 2000r. Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi 
zmianami) 

z a w i a d a m i a m , 
 
 że w dniu 23.02.2007 r. na wniosek Urzędu Miejskiego w Świdnicy – Referatu Inwestycji 
Miejskich – uL. Armii Krajowej 10 , 58-100 Świdnica zostało wszczęte postępowanie administracyjne 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa parkingu do obsługi cmentarza komunalnego przy             
ul. Słowiańskiej w Świdnicy” . 

Niniejszym pismem informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania 
wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie czynnego udziału          
w każdym stadium postępowania. 
 Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz.U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) informuję o możliwości składania uwag i wniosków 
w Urzędzie Gminy w Świdnicy, ul. B. Głowackiego 4,  58-100 Świdnica,  pok.310,  w terminie    
do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia. 

Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1 oraz art. 46 ust. 4 pkt 4  w/w ustawy, decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydaje się po uzgodnieniu ze Starostą Powiatu 
Świdnickiego oraz Państwowym Powiatowym  Inspektorem Sanitarnym w Świdnicy. 

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych 
uzgodnień oraz opinii pomocniczych. Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie 
wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, 
okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo          
z przyczyn niezależnych od organu.  
 Zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz 
ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ prowadzący postępowanie       
o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania w/w obowiązku doręczenie pisma pod 
dotychczasowym adresem ma skutek prawny. 
 
 
Otrzymują:  

 
 
 

1. Urząd Miejski w Świdnicy  
Ul. Armii Krajowej 49 
58-100 Świdnica 

2. Starostwo Powiatowe w Świdnicy 
3. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy 
4. BIP Urzędu Gminy Świdnica 
5. tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świdnica 
6. ZIRiOŚ -  a/a 
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