
Grodków, dnia 09 stycznia 2012r. 

GK. III 7625/40/D/14/10/11 

OGŁOSZENIE 

Na podstawie art. 33 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.) 

Burmistrz Grodkowa informuje 

o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz                              

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia 

polegającego na budowie farmy wiatrowej Bąków 2D wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie 

Grodków, woj. opolskie. 

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Altiplano Sp. z o.o., ul. Abrahama 1A, 80 – 307 Gdańsk. 

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Grodkowa. 

Organami właściwymi do wydania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 

na środowisko są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Brzegu. 

Organem właściwym do dokonania uzgodnienia przed wydaniem decyzji jest Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Opolu. 

Organem właściwym do wydania opinii przed wydaniem decyzji jest Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Brzegu. 

Informuje się o: 

• MoŜliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy – jest ona wyłoŜona do wglądu 

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodkowie, ul. Warszawska 29, 49 – 200 Grodków, pokój 

nr 17 w godzinach pracy urzędu tj. od godz.700 do 1500 

• MoŜliwości składania uwag i wniosków w terminie od 10-01-2012r. do 03-02-2012r. Uwagi            

i wnioski moŜna składać w formie: 

o pisemnej, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodkowie, ul. Warszawska 29, 49 – 200 

Grodków, pokój nr 17 w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 700  do 1500 lub przesłać 

pocztą na adres urzędu; 



o ustnej do protokołu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodkowie, ul. Warszawska 29, 

49 – 200 Grodków, pokój nr 17 w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 700  do 1500. 

o e-mailem na adres gk@grodkow.pl 

Uwagi i wnioski będą rozpatrzone przez Burmistrza Grodkowa. 

Podanie do publicznej wiadomości następuje poprzez ogłoszenia na: 

• stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grodkowie  

• tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grodkowie, 

• tablicach ogłoszeń w sołectwach Wojsław, Lubcz, Gnojna, 

• w miejscach, gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie na terenie gminy Grodków, 

 

Obwieszczenie wywiesza się na okres co najmniej 21 dni. 

 
Wywieszono w ..................... na okres: od dnia ......................... do dnia ............................. 

                    (miejsce)                                       (data)                              (data) 
 

 

 

 


