
Grębocice, dnia 21.09.2020 r. 

ROŚiGN.6220.8.2020 

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 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 administracyjnego 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” o: 

- złożeniu wyjaśnień przez inwestora w dniu 09.09.2020 r. w zakresie danych umożliwiających analizę 

kryteriów, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. 

- wystąpieniu pismami z dnia 21.09.2020 r. nr ROŚiGN.6220.8.2020  zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4  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.) do 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Polkowicach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie o opinię w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego 

przedsięwzięcia na środowisko. 

 

Postępowanie toczy się na wniosek Pana Aleksandra Knoll działającego w imieniu Elawan Energy Polska Sp. 

z o.o., ul. Branickiego 15, 02-972 Warszawa 

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   

      


