
Grodków, dnia 09 sierpnia 2012r. 

GK. III 6220.10.8.2012.md 

Obwieszczenie 

Na podstawie 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. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) Burmistrz Grodkowa podaje do publicznej wiadomości, Ŝe 
w toku postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 
budowie turbiny wiatrowej „Wiatrak Tarnów Grodkowsk i 2” w miejscowości Tarnów Grodkowski na działce 
ewidencyjnej nr 26: 

1) w dniu 25 lipca 2012r. otrzymał raport o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia, 

2) w dniu 09 sierpnia 2012r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z wnioskiem                
o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia, 

3) w dniu 09 sierpnia 2012r. wystąpił z wnioskiem do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego                         
w Brzegu z wnioskiem o opinię dotyczącą warunków realizacji przedsięwzięcia. 

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Willisch Wind Company Robert Willisch, ul. Kościuszki 56, 62-100 
Wągrowiec. 

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 § 1 KPA informuję o uprawnieniu stron do czynnego udziału w kaŜdym stadium 
postępowania. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją postępowania, w tym treścią zebranych materiałów, 
dowodów i zgłoszonych Ŝądań oraz wypowiedzieć na ich temat w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodkowie,                         
ul. Warszawska 29, 49 – 200 Grodków, pokój nr 17 w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 7 00 do 15 00. 

Obwieszczenie zostanie  podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenia na: 

• stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grodkowie,  

• tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grodkowie, 

• tablicach ogłoszeń w sołectwie Tarnów Grodkowski 

Obwieszczenie wywiesza się na okres 21 dni. 

 
Wywieszono w ..................... na okres: od dnia ......................... do dnia ............................. 
                             (miejsce)                                       (data)                              (data) 
 
 

 

 


