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OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2020 r., poz. 256 ze zm.) w związku z 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. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) Burmistrz Grodkowa informuje, że w dniu 21
października 2020 r. na wniosek Pana Michała Polanowskiego, Prezesa Zarządu GREEN CAPITAL S. A.
ul. Słowackiego 59, 87-700 Aleksandrów Kujawski, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. „budowie Farmy
Fotowoltaicznej na terenie nieruchomości o nr ewidencyjnych: 67, 22 w obrębie ewid. Więcmierzyce, w gminie
Grodków”.
W związku z powyższym, informuję zgodnie z art. 10 § 1 i 73 § 1 k.p.a. o możliwości zapoznawania się z aktami
sprawy oraz o możliwości wypowiadania się w przedmiotowej sprawie w Wydziale Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grodkowie, ul. Warszawska 29 i w godzinach pracy urzędu (pokój
nr 17) lub korespondencyjnie.
Organem właściwym do wydania decyzji w sprawie jest Burmistrz Grodkowa, zaś organami biorącymi udział
w ocenie oddziaływania na środowisko są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu (właściwy
do uzgodnienia warunków środowiskowych), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu (właściwy do
wydania opinii sanitarnej) i Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie.
Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie,
analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz warunki zdrowia
i życia ludzi.
Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2020r, poz. 283 ze zm.) informuję, że akta sprawy można przeglądać, sporządzać z nich notatki i odpisy
w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grodkowie, ul. Warszawska
29 i mogą być udostępnione zainteresowanym w godzinach pracy urzędu (pokój nr 17).
Uwagi i wnioski dotyczące tej sprawy można składać w miejscu wyżej wskazanym w terminie 30 dni.
W powyższym postępowaniu nie jest przeprowadzane postępowanie transgraniczne.
Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego do terminów załatwiania sprawy nie wlicza się
terminów przewidywanych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia
postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organu.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Gminy Grodków oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Grodkowie, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków i w pobliżu miejsca przedsięwzięcia (w miejscowości
Więcmierzyce).

