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Oborniki Śląskie, dnia 31 stycznia 2013 r.
RiOŚ. 6220.13.47.2011

OBWIESZCZENIE
Zgodnie art. 10 § 1 art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. 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. Nr 199, poz.
1227 z późn. zm.), Burmistrz Obornik Śląskich informuje strony postępowania, że wniesiono uwagi
i wnioski do postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn.: „Farma Wiatrowa Oborniki Śląskie”, którego Inwestorem jest Wind Farm
Oborniki Śląskie Sp. o.o.
W niniejszej sprawie organ oczekuje na stanowisko Wnioskodawcy oraz na uzgodnienie warunków
realizacji inwestycji przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, które niezbędne
są do podjęcia kolejnych czynności, jak również zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa.
Biorąc pod uwagę powyższe, oraz ze względu na konieczność przeanalizowania i ustosunkowania się
do wszystkich uwag i wniosków, zakończenie postępowania w ustawowym terminie, nie jest możliwe.
Na zasadzie określonej w art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), wyznaczam nowy termin wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na dzień 31 lipca 2013 r.
Na zasadzie określonej w art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego informuje,
że strony mogą brać czynny udział na każdym etapie postępowania, mogą zapoznać się z aktami
zgromadzonymi w przedmiotowej sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich,
ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie, pokój 7, w godzinie od 730 do 1530 oraz składać ewentualne uwagi
i wnioski do postępowania. Uwagi i wnioski mogą być zgłoszone w formie pisemnej, ustnie
do protokołu pod ww. adresem lub w formie elektronicznej na adres e-mail: oborniki@oborniki-slaskie.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Obornik Śląskich.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (w przypadku zawiadomienia stron
przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dniu od dnia publicznego
ogłoszenia.
Otrzymują z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni (nie licząc dnia wywieszenia
obwieszczenia).
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich;
Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich – 4x;
Tablica ogłoszeń w miejscowości Kowale;
Tablica ogłoszeń w miejscowości Przecławice;
Tablica ogłoszeń w miejscowości Kuraszków;
Tablica ogłoszeń w miejscowości Wilczyn;
a/a.
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Do wiadomości:
Wind Farm Oborniki Śląskie Sp. o.o. - Inwestor.
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