
                                                                                                    Dobrodzień, dnia 22 listopada 2012 r. 

RG.6220.17.6.2012 

OBWIESZCZENIE 

BURMISTRZA DOBRODZIENIA 

o przedłożonym raporcie oddziaływania na środowisko 
 

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 79 ust. 1 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) zawiadamiam,  

że do tut. Urzędu został złożony Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia 

polegającego na: ,,budowie w obrębie miejscowości Rzędowice, Szemrowice, Warłów – Gmina 

Dobrodzień parku elektrowni wiatrowych ,,Dobrodzień 0498” o łącznej mocy do 12 MW, 

składającej się z czterech turbin wiatrowych o mocy do 3,0 MW każda, maksymalnej ich 

wysokości do 190 m n.p.t., wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem”, w trakcie 

toczącego się postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek WINDPROJEKT Sp. z o.o. 

S.K.A.  ul. Piękna 24/24A/1, 00-549 Warszawa - Oddział w Inowrocławiu ul. Królowej Jadwigi 

20,  88-100 Inowrocław.  W dniu 15.11.2012 r. organ wydający decyzję wystąpił o uzgodnienie 

warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie. 

Zgodnie z art. 33 powołanej ustawy organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zapewnia  udział społeczeństwa w postępowaniu z możliwości zapoznania się z 

dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do 

protokołu, w terminie 21 dni tj. do 27.12.2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu  

(pok. nr 1 w godzinach pracy Urzędu). Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez 

Burmistrza Dobrodzienia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia. 

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia, z uwagi na fakt, 

iż liczba stron w przedmiotowym postępowaniu przekracza 20 (art. 49 Kpa). Skutek doręczenia 

następuje po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości treści niniejszego 

obwieszczenia  tj. w dniu 06.12.2012r. 

Raport oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia dostępny jest również na 

stronie internetowej www.bip.dobrodzien.pl DANE PUBLICZNE/Ochrona środowiska/Decyzje 

środowiskowe. 
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                                                                                                               /-/  mgr Róża Koźlik 
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