
Urząd Gminy Wińsko 

Plac Wolności 2 

56-160 Wińsko 

tel. 71 380 42 00  fax. 71 389 83 66 

www.winsko.pl, e-mail: sekretariat@winsko.pl 

___________________________________________________________________________ 

  
 

                                                                       Wińsko, dnia 07.08.2020 roku 

 RGOŚ 6220.I.15.1.2020 

 O B W I E S Z C Z E N I E 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji 

 o środowiskowych uwarunkowaniach 

Zgodnie art.73 ust. 1 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 (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 283) oraz                                   

art.10 § 1, art.49, art. 61 §1  i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania 

administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 256), 

ZAWIADAMIAM, 

że na wniosek Sp. z o. o Lepszy Świat ul. Jana Pawła II 64, 32–091 Michałowice zostało 

wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni  fotowoltaicznej  

Wyszęcice o mocy zainstalowanej elektrycznej do 1 MW, linii nN, sN oraz stacji 

transformatorowej na działce ewidencyjnej 412/5 oraz przyłączenia do sieci 

elektroenergetycznej – w miejscowości Wyszęcice, gmina Wińsko”. 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt.1, 2 i 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                          

(j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 283), tutejszy organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz zakresu raportu, jeżeli przeprowadzenie 

oceny oddziaływania na środowisko byłoby zdaniem tego organu wymagane oraz o opinię do 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołowie i Dyrektora Zarządu Zlewni 

Wód Polskich w Lesznie. 

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a organy 

administracji publicznej zobowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium 

postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić wypowiedzenie się, co do zebranych 

dowodów i materiałów oraz zgłoszonych zastrzeżeń. 

Informacje na temat postępowania można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wińsku przy 

pl. Wolności 2, 56-160 Wińsko, pokój nr 3a, w godzinach od 7
30 

do 15
30

, tel. 71 380 42 31.   

 Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób 

zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Wińsko, w sołectwie gdzie 

realizowana jest inwestycja, a także przez zamieszczenie w BIP Gminy Wińsko 

www.bip.winsko.pl.       
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