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Trzebnica, 22 maja 2013 r.

Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania
Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w powiązaniu 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. Nr 199, poz. 1227,
ze zmianami)
zawiadamiam
że w dniu 22 maja 2013 r. na żądanie Renaty Różańskiej, występującej z upoważnienia SOLANO
POLSKA Sp. z o. o., ul. T. Mikulskiego 5, 52 – 420 Wrocław zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie parku elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
o łącznej maksymalnej mocy 30 MW.
Organem administracji właściwym do wydania decyzji oraz rozpatrzenia uwag i wniosków
w przedmiotowej sprawie jest Burmistrz Gminy Trzebnica, ponieważ na jego obszarze znajduje się
największa część terenu przeznaczona pod realizację zamierzenia. W zawiązku z tym, że inwestycja
wykracza poza granice gminy Trzebnica, zgodnie z dyspozycją art. 75 ust. 4 ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko, decyzję wydaje się w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami gmin,
w tym przypadku z Wójtem Gminy Długołęka oraz Wójtem Gminy Wisznia Mała.
Zgodnie z art. 10 Kpa informuję, że strony mogą brać czynny udział na każdym etapie
postępowania, zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie oraz
wnosić uwagi i wnioski do toczącego się postępowania w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy,
pl. Piłsudskiego 1, 55 – 100 Trzebnica, w pok. 129, w godzinach pracy urzędu. Materiały dotyczące
postępowania przekazane zostały również do Urzędu Gminy Długołęka oraz Urzędu Gminy Wisznia
Mała.
Ponieważ liczba stron postępowania przekracza 20 o czynnościach organu strony zostają
powiadomione poprzez publiczne obwieszczenie.
Podano do publicznej wiadomości: 22 maja 2013 r.
Otrzymują:
1. Renata Różańska, SOLANO POLSKA Sp. z o.o., ul. T. Mikulskiego 5, 52 – 420 Wrocław
2. Wójt Gminy Długołęka, Długołęka, ul. Robotnicza 12, 55 – 095 Mirków
3. Wójt Gminy Wisznia Mała, ul. Wrocławska 9, 55 – 114 Wisznia Mała
4. Sołtys wsi Brochocin, Barbara Świdzińska,
5. Sołtys wsi Głuchów Górny, Andrzej Koziara,
6. Sołtys wsi Skarszyn, Kamil Ankier,
7. Sołtys wsi Taczów Mały, Małgorzata Kuczma,
8. Sołtys wsi Siedlec, Alina Cal,
9. Sołtys wsi Godzieszowa, Henryk Miziniak,
10. Sołtys wsi Tokary, Ryszard Chmielewski,
11. Sołtys wsi Bukowina, Tadeusz Mazur,
12. Sołtys wsi Pasikurowice, Salomea Wanda Fidler,
13. Sołtys wsi Pierwoszów, Jerzy Kowalczyk.
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