
Świdnica, 20.02.2009 r. 

 

OGŁOSZENIE 

 
Na podstawie art. 32 ust.2 oraz art. 46a ust. 5 ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 
1071 z późn. zm. ) w związku z art. 153 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 ) informuję, że                 
w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje                    
o środowisku i jego ochronie w spisie kart informacyjnych umieszczono decyzję                     
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą             
„ Odbudowa mostu drogowego na potoku  Bielina  w ciągu drogi gminnej, działka nr 500      
w miejscowości Lutomia Górna ”  obręb Lutomia Górna.  

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

Z w/w decyzją można zapoznać się w Dziale Rozwoju Obszarów Wiejskich Rolnictwa           
i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Świdnica, II piętro, pok. 310 od poniedziałku do piątku 
w godzinach 7:30 – 15:30. Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków        
w Dziale Rozwoju Obszarów Wiejskich Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy 
Świdnica, ul. Głowackiego 4, 58 – 100 Świdnica, pok. 310 od poniedziałku do piątku             
w godzinach od 7:30 do 15:30 w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej 
wiadomości. 

Zgodnie z art. 46 ust. 4b Prawo ochrony środowiska, decyzje o środowiskowych 
uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4 
ustawy, oraz do zgłoszenia, o którym mowa ust. 4A, złożenie wniosku powinno nastąpić nie 
później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach stała się ostateczna. 
Ogłoszenie wraz z treścią decyzji Wójta Gminy Świdnica z dnia 20.02.2009 r. znak: 
ZROWOŚ.7624-1-D/4/2008/2009 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia pod nazwą „ Odbudowa mostu drogowego na potoku  Bielina  w ciągu drogi 
gminnej, działka nr 500 w miejscowości Lutomia Górna ”  obręb Lutomia Górna umieszcza 
się na okres 21 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  w miejscowościach: Lutomia Górna i Lutomia Dolna. 
 
 
 
 
 
 


