
            Świdnica, 2010-02-16

ZOŚ.7624 -Z/3/2010

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 , w związku z art.49 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  i  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 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm. ), zawiadamiam, 
że na wniosek /pismo z dnia 26.01.2010 r./ Energetyka Polska  Lutomia Sp.  z  o.o. , ul. Szlak  10/3, 
31-161  Kraków ,
                                      zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w  sprawie  wydania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizację 
przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy wiatrowej wraz z infrastrukturą na terenie miejscowości: 
Lutomia Dolna, Lutomia Górna, Wieruszów „. 
Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach w obrębie:
-Lutomia Dolna -  nr : 312, 31, 271, 28/1, 5/3, 13/2, 254, 257/1, 249, 258/2, 350/2, 632/1, 
-Lutomia Górna -  nr: 251, 247/3, 
-Wieruszów  - nr: 73,75 , gmina Świdnica,  powiat świdnicki, województwo dolnośląskie.
 Wykaz działek , na które będzie oddziaływać przedsięwzięcie: 
-obręb Lutomia Dolna nr: 2,3/2,3/3,5/2,7/2,10/1,10/2,13/3,14,15,18,19/1,20,22/1,22/2,24/1,33,35/1, 
36/4,36/6,36/8,44/1,49/1,134/1,165,166,167,169,170,174,175,176,218/1,212,213,214/1,214/2,215, 
217,218/2,219,220,221,222,223,224,225,228/1,229,230/1,233,234,235,236,237/1,237/2,238, 241, 
242,244,246,251,252/1,252/2,255,258/1,259/1,259/2,260,261,272,273/6,273/7,274/1,275/4,276,277
305/1,305/2,308,309,310,314,315/2,329,330,331/1,331/2,321,323/2,323/3,349/3,349/4,350/1,351/1,
351/2,352/1,352/2,353,356,357/1,357/2,358,359,360,361/1,361/2,362,363/3,367,368,369,370,371, 
413,415,416,417,418,619,620,621,622,623,624,625,626,630,631/1,633,634,636/2,636/1,637,638, 
640,742,743;
-obręb Lutomia Górna -nr: 218/1,219,220,221,223/1,224/2,224/3,224/4,225/1,225/3,225/4,236/1, 
237,238/1,238/2,238/3,239,240,243,244,246/1, 246/3,246/4,246/6,246/7, 246/8, 246/9,247/5,247/6, 
248,249/1,250,252,253/2,253/3,253/4,254,255,256,257,258,259,260,261,262, 263, 264, 265,266, 
267, ,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279, 280,281,283,  284,285,  286, 296, 402,403;
-obręb Wieruszów- nr: 1/1,68/2,69,70,71,77,78,79,80,89/2,90/2;
-obręb Krzyżowa- nr: 241,158/3,158/7;
-obręb Bojanice – nr : 82, 300/2,461,460,
-obręb Grodziszcze- nr : 670,671,673/1; gmina Świdnica, powiat świdnicki;
-obręb Mościsko   - nr: 121,122,123,148,147,146,145,144,150,194,195;
-obręb Piskorzów- nr: 1, 2, 4, 7/1, 8,9,10,15,16,17,18/1,18/2,19, 20,21,22,23,24,25, 26,27,51,52,53, 
                                    252, 253,254 - gmina Dzierżoniów, powiat  dzierżoniowski.

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

   Z aktami w przedmiotowej sprawie  strony zainteresowane mogą zapoznać się w siedzibie 
Urzędu  Gminy  Świdnica  ,  ul.  B.  Głowackiego  4,  58-100  Świdnica,  Dział  Rozwoju  Obszarów 
Wiejskich,  Rolnictwa  i  Ochrony  Środowiska,  pokój  310,  codziennie  w  godzinach  7.30-15.30, 
w terminie do 14. dni od dnia  ogłoszenia niniejszego zawiadomienia. 
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Organem właściwym do wydania powyższej decyzji jest Wójt Gminy Świdnica.
 Informuję, że w trybie  art. 64 ust. 1 w/w  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. ), 
Wójt Gminy Świdnica wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu 
i  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego   w  Świdnicy  ,  o  wydanie  opinii  co  do  
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko , a w przypadku  
stwierdzenia takiej potrzeby ,  o określenie zakresu  raportu .

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art.74 
ust.3 w/w ustawy oraz art.49 kpa – zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania następuje przez 
niniejsze  obwieszczenie ,które  podaje  się  do publicznej  wiadomości  na okres  14 dni,  poprzez  
umieszczenie na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  w Świdnicy 
i w/w wsi.

Zastępca Wójta

Zbigniew Kanicki

Otrzymują:

1. Sołtys wsi Lutomia Górna -z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
2. Sołtys wsi Lutomia Dolna -z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
3. Sołtys wsi Wieruszów -z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
4. Sołtys wsi Krzyżowa -z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
5. Sołtys wsi Bojanice-z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
6. Sołtys wsi Grodziszcze-z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
7. Urząd Gminy Dzierżoniów,ul. Piastowska 1 -z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
8. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Świdnica.
9. BIP.
10. ZOŚ-a/a 


