
Świdnica, 25.03.2009 r. 

ZOŚ.7624/8/2009 

OGŁOSZENIE  

 

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji                 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), podaje się do publicznej wiadomości, że      
w dniu 25 marca 2009 r. Wójt Gminy Świdnica wydał postanowienie o obowiązku 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.  „ Zakończenie 
wodociągowania wraz z modernizacją sieci i stacji uzdatniania wody w Gminie          
Świdnica”. 

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

Z w/w postanowieniem można zapoznać się w Dziale Obszarów Wiejskich, Rolnictwa            
i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Świdnica, II piętro, pokój 310, w terminie do 14 dni od 
dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości. 

Jednocześnie informuje, że zgodnie z art. 77. ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.        
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz              
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227) , Wójt Gminy 
Świdnica wystąpi z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie uzgodnienia warunków realizacji 
przedsięwzięcia pod nazwą  „ Zakończenie wodociągowania wraz z modernizacją sieci           
i stacji uzdatniania wody w Gminie  Świdnica”  do następujących organów: 

1. Starostwa Powiatowego w Świdnicy 
ul. M. Skłodowskiej – Curie 7 
58– 100 Świdnica  

2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy 
ul. Wałbrzyska 15 
58 – 100 Świdnica. 

Po uzyskaniu przedmiotowych opinii zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz    
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227) , Wójt Gminy 
Świdnica wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia pn.  „ Zakończenie wodociągowania wraz z modernizacją sieci i stacji 
uzdatniania wody w Gminie  Świdnica”.  

 

Ogłoszenie umieszcza się na okres 14 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej 
wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świdnica na stronie internetowej 
www.gmina.swidnica.pl . 

 


