
Grębocice, dnia 10.03.2020 r. 

ROŚiGN.6220.5.2019 

OBWIESZCZENIE  

WÓJTA GMINY GRĘBOCICE 

 

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. 

z 2020 r., poz. 256) w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 85 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.) 

 podaję do publicznej informacji i zawiadamiam strony postępowania o: 

- wydaniu w dniu 10.03.2020 r. 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 lit. b 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 2020 r., poz. 283 ze zm.), jest Wójt Gminy Grębocice. 

 

4) Treść wyżej wymienionej decyzji wraz z całą dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z siedzibą w Polkowicach i Dyrektora 

Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, jest dostępna do wglądu w Urzędzie 

Gminy Grębocice, ul. Głogowska 3, pokój nr 3 w godzinach pracy urzędu.  

 

5) Od powyższej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Wójta 

Gminy Grębocice w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.  

 

6) Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło 

publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 

7) Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji 

Publicznej Urzędu Gminy Grębocice, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Grębocice, w rejonie przeprowadzanej 

inwestycji tj. na tablicy ogłoszeń sołectwa Krzydłowice. 

 

 

         Wójt Gminy Grębocice 

 

           /-/ Roman Jabłoński 


