
Świebodzice, 20 grudnia 2021 roku 

GNZ.6220.2.2021.MZ 

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 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. 2021 r., poz. 247 z późn.zm.), 

Burmistrz Miasta Świebodzice podaje do publicznej wiadomości 

 

Informację o rozpoczęciu  procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania                    

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego 

przedsięwzięcia pn.: „Zakład przetwarzania gruzu – Świebodzice na terenie działki o 

numerze ewidencyjnym 565, obręb Pełcznica 1 w Świebodzicach”. 

Postępowanie w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte na wniosek złożony w dniu 

07.12.2021 r. przez firmę Zuko Piotr Koba z siedziba przy ul. Granicznej 133, 54-530 Wrocław, 

reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Mateusza Cuske działającego na rzecz Firmy ECO-

Progres Mateusz Cuske z siedzibą we Wrocławiu (50-233), ul. Kręta 21/21. Przedmiotowa 

inwestycja należy do przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 1 ustawy 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 47 Rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).  

Organem właściwym do wydania decyzji w niniejszej sprawie jest Burmistrz Miasta 

Świebodzice, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko są: 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu i PGW Wody Polskie. 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości: 

• zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (w tym: wnioskiem o wydanie 

decyzji, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz                                             

z załącznikami), wyłożoną do wglądu w siedzibie Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego,                

ul. Rynek 1, w godzinach pracy Urzędu (pon. – pt., w godz. 8.00 - 15.00), po 

wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym  (tel. 74 666 98 15)  

• składania uwag i wniosków do Burmistrza Miasta Świebodzice w terminie 30 dni, 

od 23.12.2021 r. do 21.01.2022 r., w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 

bezpiecznym podpisem elektronicznym: 

- na adres: Urząd Miejski w Świebodzicach ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice   

   - na adres e-mail: swiebodzice@swiebodzice.pl, 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001235
mailto:swiebodzice@swiebodzice.pl


Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Świebodzice przed 

wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 35 ustawy o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po 

upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. 

Zgodnie z art. 29 ww. ustawy - każdy ma prawo składania uwag i wniosków 

w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. 

Podano do publicznej wiadomości w dniu 23.12.2021 r. poprzez zamieszczenie niniejszego 

obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach – Rynek 1 oraz w 

Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świebodzicach na stronie internetowej  

 

 

 

Sprawę prowadzi: 

Magdalena Zbroniec 

tel. 74 666 98 15  

 


