ROS.6220.8.22.2013.MM

Trzebnica, 10 października 2013 r.

Obwieszczenie
Zgodnie z 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 7 października 2013 r. zostało wydane postanowienie sygn. ROS 6220.8.21.2013.MM.
stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia
pn. „Budowa parku elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej maksymalnej
mocy 30 MW”.
Postanowienie zostało wydane dla wnioskodawcy Renaty Różańskiej, występującej
z upoważnienia inwestora SOLANO POLSKA Sp. z o.o., ul. T. Mikulskiego 5, 52 – 420 Wrocław.
Informację o podjętym postanowieniu umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych
o dokumentach - na stronie internetowej www.ekoportal.pl, Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy, Urzędzie Gminy Długołęka, Urzędzie Gminy Wisznia Mała
oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowościach: Brochocin, Głuchów Górny, Skarszyn, Taczów Mały,
Siedlec, Godzieszowa, Tokary, Bukowina, Pasikurowice, Pierwoszów.
Z ww. postanowieniem strony oraz wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się w Wydziale
Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pok. 129 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Trzebnicy pl. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica a także w Urzędzie Gminy Długołęka – ul. Robotnicza 12,
55-095 Mirków oraz Urzędzie Gminy Wisznia Mała – ul. Wrocławska 9, 55-114 Wisznia Mała.
Na podstawie art. 65 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, za pośrednictwem Burmistrza Gminy
Trzebnica, w terminie 21 dni od daty niniejszego ogłoszenia.

Podano do publicznej wiadomości 10 października 2013 r.

