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Radwanice, 16 listopada 2021 r. 

GpII.6220.18.2020 

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE 

Wójta Gminy Radwanice 

o postępowaniu administracyjnym prowadzonym 

z udziałem społeczeństwa   

 

Na podstawie art. 30 i 33 ust. 1 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 (tj. Dz. U. z 2021 poz. 247 ze zm.) 

 

podaję do publicznej wiadomości 

 

że Wójt Gminy Radwanice prowadzi postępowanie w sprawie wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni 

fotowoltaicznej Sieroszowice II o mocy do 200 MW wraz z niezbędną infrastrukturą 

towarzyszącą zlokalizowaną na działkach ewidencyjnych nr 1/43, 1/16, 1/11, 1/12, 17/8, 18/1 

obręb Sieroszowice, gmina Radwanice, powiat polkowicki, województwo dolnośląskie”. 

 

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostało 

wszczęte na wniosek ATA INWEST Sp. z o.o. Sp. K. Szymanowo 57A, 63-900 Rawicz, 

złożony przez pełnomocnika Pana Michała Roszyka. 

 
Planowana inwestycja, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko.  

Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Radwanice.  

Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego 

przedsięwzięcia oraz obowiązek przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko został stwierdzony postanowieniem Wójta Gminy Radwanice znak: 

GpII.6220.18.4.2020 z dnia 12.01.2021 r., po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Polkowicach oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni 

w Lwówku Śląskim. 

W ramach prowadzonej oceny oddziaływania na środowisko złożony został raport 

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko z dnia 20.01.2021 r. wraz z uzupełnieniami 

i wyjaśnieniami do raportu z dnia 30.03.2021 r. (data wpływu: 06.04.2021 r.), 25.05.2021 r. 

oraz 05.11.2021 r.  

 

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją 

sprawy (wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia wraz z załącznikami, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko, jego uzupełnieniami i wyjaśnieniami, stanowiskami organów uzgadniających 
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i opiniujących) w pokoju nr 11 Urzędu Gminy Radwanice ul. Przemysłowa 17, 

59-160 Radwanice, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu, tel. 76 759 20 37, 

oraz składania uwag i wniosków w terminie 30 dni od daty ogłoszenia niniejszego 

zawiadomienia, tj. od 16 listopada 2021 r. do 16 grudnia 2021 r. (włącznie).  

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie 

urzędu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania 

ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: sekretariat@radwanice.pl.  

 

Złożone w terminie uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Radwanice 

przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 35 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 

(tj. Dz. U. z 2021 poz. 247 ze zm.) uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu 

określonego w niniejszym zawiadomieniu, pozostawia się bez rozpatrzenia. 

 

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 79 cytowanej powyżej ustawy, przed wydaniem 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do jej wydania zapewnia 

możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.   

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Urzędu Gminy Radwanice i Urzędu Gminy Jerzmanowa oraz wywieszone na tablicach 

ogłoszeń w siedzibach wskazanych urzędów, a także tablicy ogłoszeń w miejscowości 

Sieroszowice (miejscu planowanej inwestycji) w dniu 16 listopada 2021 r.    

 

  

Zastępca Wójta 

Gminy Radwanice 

Małgorzata Stroka 
 

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Pan Michał Roszyk - pełnomocnik ATA INWEST Sp. z o.o. Sp. K. Szymanowo 57A, 63-900 Rawicz. 

2. Urząd Gminy Radwanice – celem publicznego obwieszczenia. 

3. Urząd Gminy Jerzmanowa – celem publicznego obwieszczenia.  

4. a/a. 

 

 

 

Sprawę prowadzi:                                                                                     Wywieszono: …………………………… 

Anna Harendarz, tel.: 76 759 20 37                                                                                                          

e-mail: anna.harendarz@radwanice.pl                                                      Zdjęto: …………………………………. 
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