
Świdnica, 2012-04-18

DOŚ 6220.4.2012

O B W I E S ZCZ E N I E

    Wójt  Gminy  Świdnica  ,  działając  na  podstawie  art.  33  ust.1,
w związku z  art. 79  ust. 1 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.) , zawiadamia, że w dniu 11 kwietnia  2012 r. wpłynął wniosek 
Inwestora- EWG Udanin Sp. z o. o. ,  ul.  Okrzei 17, 59-220 Legnica, o wydanie 
decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia  pn.
" Budowa  stacji elektroenergetycznej 110/220 kV Mokrzeszów wraz    z drogą 
dojazdową i infrastrukturą elektroenergetyczną", do realizacji  na działkach nr: 
37/3, 37/4 , 38, 145, 890, 909/2, 1205 obręb  Mokrzeszów , gmina Świdnica, pow. 
świdnicki ,woj. dolnośląskie. 

                  Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii 
     przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko , przystąpiono
     do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.   

Organem właściwym do  wydania decyzji o środowiskowych   
     uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Świdnica, zaś organami     
    biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do  dokonania 

uzgodnienia i wydania opinii są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
      we  Wrocławiu   i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy.
                  Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości

zapoznania się z dokumentacją sprawy,  szczególnie  z Raportem, oraz wnoszenia 
uwag i wniosków w Dziale Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Świdnicy, ul.  
B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, pok. nr 310 ,   od poniedziałku do piątku  
w godz. od 7.30 do 15.30, w  terminie do 21. dni od dnia podania ogłoszenia do 
publicznej  wiadomości  ,w  formie  pisemnej,  elektronicznej  lub  ustnej  .  Złożone 
uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy przed wydaniem decyzji. 
        Obwieszczenie   umieszcza się  na okres  21.  dni  od dnia podania  go do 
publicznej  wiadomości  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Gminy  Świdnica  ,  wsi 
Mokrzeszów  oraz  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  na  stronie  internetowej 
Urzędu.
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