
 
 

GNZ.6220.2.2022.MZ Świebodzice 02 września 2022 roku 
 
 

OBWIESZCZENIE 
 

Burmistrz Miasta Świebodzice, w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego, 

wszczętego na wniosek Inwestora tj. Pana Józefa Sieluk reprezentującego Przedsiębiorstwo 

Projektowania i Realizacji Inwestycji „ArchiPol” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Parafialnej 69A,                    

52-233 Wrocław w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia pn.: „Budowa Zakładu Produkcji Biometanu z Zespołem Kogeneracyjnym                    

i Węzłem Produkcji Nawozów w miejscowości Świebodzice na Dolnym Śląsku”. 

Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na działkach położonych w Świebodzicach przy                          

ul. Lotniczej o numerach ewidencyjnych  151, 146, 145, obręb Pełcznica 1, gmina Świebodzice, 

działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r., 

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

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz.1029 z późn.zm.) 

informuje: 
 

- o możliwości zapoznania się z treścią uzupełnionego raportu o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko, przedłożonego w niniejszym postępowaniu oraz                          

z pozostałą niezbędna dokumentacją, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wydziale 

Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego 

pok. nr 15, w godzinach: 8:00 - 15:00;  

- o  ponownej  możliwości  składania  uwag  i  wniosków  w  terminie               

30 dni tj. od 05 września 2022 r. do dnia 05 października 2022 r. włącznie w formie: 

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

• lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres świebodzice@swiebodzice.pl  

(z podaniem tytułu wiadomości - ,,Uwagi i wnioski do obwieszczenia 

GNZ.6220.2.2022.MZ z dnia 02 września 2022 r.)  

Uwagi i wnioski złożone po dniu 05 października 2022 roku pozostawia się bez rozpatrzenia. 

 

Złożone uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa zostaną rozpatrzone przez 

Burmistrza Miasta Świebodzice - organu właściwego do wydania decyzji                                         o 

środowiskowych uwarunkowaniach, a informacje o tym, w jaki sposób zostały wzię t e  pod uwagę 

i w jakim zakresie zostały uwzględnione, wskaże w uzasadnieniu decyzji.  

 

Sprawę prowadzi: 
Magdalena Zbroniec  
tel. 74 666 98 15 
          Z up. Burmistrza Miasta 

Z-ca Burmistrza Miasta 
 

 Tobiasz Wysoczański  
 



 


