
Grębocice, dnia 26.08.2020 r. 

ROŚiGN.6220.8.2020 

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 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.) 

zawiadamiam 

strony postępowania, że z dniem 04.08.2020 r. na wniosek Pana Aleksandra Knoll działającego w imieniu 

Elawan Energy Polska Sp. z o.o., ul. Branickiego 15, 02-972 Warszawa, wszczęte zostało postępowanie 

administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia 

pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 25MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach 

ewidencyjnych nr 134/1, 135, 354, 355/3, 366/2, 366/3, 372/1, 430/4, 440/1 obręb Krzydłowice, gmina 

Grębocice, powiat polkowicki, województwo dolnośląskie”. 
 

1) Przedsięwzięcie będzie realizowane w obrębie działek o numerach ewidencyjnych: 

• 134/1, 135, 354, 355/3, 366/2, 366/3, 372/1, 430/4, 440/1 obręb Krzydłowice, gmina Grębocice. 

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

obejmuje działki: 

•  131, 132, 133/1, 136, 137, 143, 204/2, 205, 206, 261, 262/1, 348, 355/2, 362, 363, 364, 370, 376, 402, 426/2, 

426/3, 428, 430/3, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 443/3, 443/2, 450, 451, 453/1, 454, 463/2, 634, 635, 

636, 714/70 obręb Krzydłowice, gmina Grębocice. 

• 11/7, 11/8, 13, 15/2, 27, 30, 38/64 obręb Proszówek, gmina Grębocice. 
 

3) Zgodnie z § 3 ust.1 pkt 54 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) 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. 
 

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

z 2020 r., poz. 256 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 Urzędzie Gminy Grębocice,  ul. Głogowska 3, 59-150 

Grębocice, w godzinach  pracy Urzędu. 

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.  

 

 

        Wójt Gminy Grębocice 

 

          /-/ Roman Jabłoński 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że: 

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Grębocice; ul. Głogowska 3; 59 – 150 

Grębocice, tel. +48 76 831 55 01; e-mail: sekretariat@grebocice.com.pl 

• W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych (IOD): Tomasz Wadas; e – mail: iodo@amt24.biz, tel.: 76 300 01 40 

• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia złożonego wniosku oraz w celach 

kontaktowych związanych z w/w wnioskiem. 

• Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 pkt.1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 poz. 506 ze zm.), ustawa 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.), a także art. 6 pkt. 1 lit. a RODO - 

osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub 

większej liczbie określonych celów – zgoda dotyczy numeru telefonu. 

• Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz 

uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa. 

• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, oraz 

przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów 

akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

• Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, prawo żądania sprostowania danych, prawo usunięcia 

danych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania. 

• Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody dotyczącej numeru telefonu w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

• Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. 

Stawki 2, 00-913 Warszawa. 

• Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również 

profilowaniu. 

• Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

• Podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji tego wniosku. 

• Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku. 
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