
Grębocice, dnia 23.10.2019 r. 

ROŚiGN.6220.5.2019 

OBWIESZCZENIE  

WÓJTA GMINY GRĘBOCICE 

o wszczęciu postępowania administracyjnego 

Na podstawie art. 10 § 1, 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego  (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 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 2018 r., poz. 2081 ze zm.) 

zawiadamiam 

strony postępowania, że z dniem 24.09.2019 r. na wniosek Pana Jakuba Zarazika działającego w imieniu SPP 

Wytwarzanie 2 Sp. z o.o. ul. Bukowińska 22/211, 02-703 Warszawa, wszczęte zostało postępowanie 

administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia 

pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1000kW na terenie części działki nr ew. 453/1 obręb 

Krzydłowice” 

 

1) Przedsięwzięcie będzie realizowane w obrębie działki o numerze ewidencyjnym: 

• 453/1 obręb Krzydłowice, gmina Grębocice. 

2) Obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic terenu na którym realizowane będzie przedsięwzięcie 

obejmuje działki: 

• 450, 451, 453/1, 454, 363, 439, 455, 456, 464, 472, 473, 474/2, 474/1, 475, 476/1 obręb Krzydłowice, gmina 

Grębocice. 

 

3) Zgodnie z § 3 ust.1 pkt 52 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) planowane do 

realizacji przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko. 

4) Organem właściwym do prowadzenia postępowania w powyższej sprawie, zgodnie z art.75 ust. 1 pkt 4 

ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 

ze zm.), jest Wójt Gminy Grębocice. 

 

5) Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 

z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w 

każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych 

dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym informuję strony postępowania o 

możliwości zapoznania się z zamierzeniami inwestycyjnymi Wnioskodawcy oraz zgłaszania ewentualnych 

zastrzeżeń i wniosków w przedmiotowej sprawie w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Nieruchomościami - Urzędu Gminy Grębocice,  ul. Głogowska 3, 59-150 Grębocice, pokój nr 3, w godzinach  

pracy Urzędu. 

6) Zgodnie z art. 10 § 1, w myśl art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) informuję strony postępowania, że ze względu na 

skomplikowany charakter sprawy postanowienie, o którym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 

2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.)lub, w przypadku 

stwierdzenia braku konieczności przeprowadzania oceny odziaływania na środowisko, decyzja 

o środowiskowych uwarunkowaniach zostanie wydana nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia 

wszczęcia postępowania tj. do dnia 24.11.2019 r. 

 

 

 
 Wójt Gminy Grębocice  

   /-/ Roman Jabłoński 

 


