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O B W I E S Z C Z E N I E 

BURMISTRZA GRODKOWA 

 

 Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. – 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.) i art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 200r. Nr 98, poz. 1071, późn. zm. ) zawiadamiam,                       

Ŝe postanowieniem z dnia 24 października 2012r. nr GK. III. 6220.12.3.2012.md: 

- w związku z prowadzeniem postępowania administracyjnego na wniosek Pana Andrzeja Ignaczewskiego, 

zam. Pomianów Dolny 94, 57-220 Ziębice działającego jako pełnomocnik Spółki Jawnej EKO-PLAN,                 

ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Farmy Wiatrowej o mocy 34,5 MW (15 siłowni)                     

w rejonie wsi Jeszkotle, Burmistrz Grodkowa nałoŜył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko i określił zakres raportu oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia zgodny z art. 66 

wyŜej cytowanej ustawy.  

 Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w przypadku zawiadomienia stron przez 

obwieszczenie, doręczenie uwaŜa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.  

 W myśl art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego stroną jest kaŜdy, czyjego interesu lub 

obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto Ŝąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub 

obowiązek.  

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska Urzędu Miejskiego w Grodkowie, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków w pokoju nr 17             

w godzinach od 700  do 1500.  

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń 

i zamieszczenie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Grodków.  

 

POUCZENIE 

W terminie 7 – dni od dnia zawiadomienia, Stronom postępowania przysługuje prawo do wniesienia zaŜalenia na 
przedmiotowe postanowienie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza 
Grodkowa.  
 
 


