Grębocice, dnia 30.01.2017 r.
RZPiGN.6220.1.2017

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 2016 r. poz. 23 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 2016 r., poz. 353 ze zm.)
zawiadamiam
strony postępowania, że na wniosek Pana Jerzego Celiana, reprezentującego ENERGOTELPROJEKT Sp. z o.o.,
ul. Gronostajowa 9, 61-065 Poznań, działającego z upoważnienia Inwestora tj. TAURON Dystrybucja S.A.,
Oddział w Legnicy, ul. Partyzantów 21, 59-220 Legnica (pełnomocnictwo nr 16/DOLG/2015/218/2016 z dnia
04.10.2016 r.) wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa odcinka dwutorowej linii napowietrznej 110 kV
od istniejącej linii 110 kV Żarków – Tarnówek (S-408) do słupa na przedpolu stacji 110/10 kv GST dla
zasilania szybu górniczego GG-1.”
1) Przedsięwzięcie będzie realizowane w obrębie działek o numerach ewidencyjnych:
• 81, 82, 83, 137, 84, 86, 92, 95, 98/4 107, 111, 114, 120, 123, 124 obręb Ogorzelec, gmina Grębocice
• 36, 37, 38/2 38/1, 643/1, 187/1, 187/3, 187/2, 188/2, 569, 193 obręb Grębocice, gmina Grębocice;
2) Zgodnie z § 3 ust.1 pkt. 7 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.
3) 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 2016 r., poz. 353 ze zm.), jest Wójt
Gminy Grębocice.
4) Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2016 r. poz. 23 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 Referacie Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki
Nieruchomościami - Urzędu Gminy Grębocice, ul. Głogowska 3, 59-150 Grębocice, pokój nr 4, w godzinach
pracy Urzędu.
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Strony postępowania zgodnie z art. 49 kpa.
Pan Jerzy Celian - pełnomocnik
a/a

Sprawę prowadzi:
Anna Ciosek – inspektor ds. ochrony środowiska – tel. 76 8 325 302

