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IGR.7632.15.1.2013. 

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

Na podstawie 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, ze zm.) w związku z art. 49 Kodeksu 

postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071, ze zm.) 

zawiadamiam strony postępowania, że wydane zostało postanowienie na podstawie art. 72 ust 

3 i 4 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, ze zm.)  w sprawie zajęcia 

stanowiska, że realizacja przedsięwzięcia  wskazanego w decyzji nr IGR 7632/D12/2009 z 

dnia 1 grudnia 2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia pod nazwą:  

„Budowa dwóch turbin wiatrowych o mocy 1,5 MW każda w miejscowości Pawłów” 

realizowanego na działkach ewidencyjnych: 96/4 km 3 oraz 105 km 4 obręb Pawłów  

przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki realizacji przedsięwzięcia określone w 

powyższej decyzji. 

Postanowienie wydane zostało na wniosek firmy FEN Dwa Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu 

przy ul. Ludwika 1, następcę prawnego spółki FEN J. Chodenko, A. Jacheć, W. Jacheć, R. 

Monkiewicz Sp.j. z siedzibą w Raciborzu, przy ul. Rudzkiej 107. 

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 § 1 KPA informuję o uprawnieniu stron do czynnego udziału 

w każdym stadium postępowania. 

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego kolegium 

Odwoławczego w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia tj do dnia 

21.11.2013r., za pośrednictwem Wójta Gminy Pietrowice Wielkie. 

Strony mogą zapoznać się z treścią postanowienia oraz całą dokumentacją postępowania, w 

tym treścią zebranych materiałów, dowodów i zgłoszonych żądań oraz wypowiedzieć na ich 

temat w siedzibie Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie w Pietrowicach Wielkich, ul. Szkolna 5 

pokój nr 4 w godzinach pracy Urzędu  

POUCZENIE 

Zgodnie z art. 49 KPA, w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny 

zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie 

bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego 

ogłoszenia. 

 

(-) Andrzej Wawrzynek 

Wójt Gminy Pietrowice Wielkie   


