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

 
Burmistrza Krapkowic 

 
 

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. z 2013 r., poz. 1235 ze 
zm.) oraz w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) 
 

zawiadamiam strony postępowania 

 
o wydaniu w dniu 04.02.2015 r. postanowienia Nr GGR.6220.3.2015 o wszczęciu  

zawieszonego postępowania w sprawie dot. wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa w obrębie miejscowości Kórnica, gmina 

Krapkowice parku elektrowni wiatrowych „Park Kórnica 0865” o łącznej mocy do 16 MW, 

składającej się z 5 turbin wiatrowych o mocy 3,2 MW każda, maksymalnej ich wysokości do 182 

m n. p. t., wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem”, prowadzonego na wniosek 

Windprojekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ul. Piękna 24/26A/1, 

00-549  Warszawa. 

 
Na niniejsze postanowienie stronom nie przysługuje zażalenie. 

 
Informuję, iż z w/w postanowieniem strony mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta 

i Gminy w Krapkowicach przy ulicy 3 Maja 21, II piętro, pokój 37, od poniedziałku 
do piątku w godzinach pracy urzędu. 

 
Zgodnie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 267 ze zm.) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów 
administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej 
miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, 
w tym przypadku jest to 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. W tych przypadkach zawiadomienie bądź 
doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

 
 

Obwieszczenie wywiesza się na tablicach ogłoszeń na okres 14 dni. 
 
 
                                                                                                            Burmistrz Krapkowic 
                                                                                                                Andrzej Kasiura 
  
 
Krapkowice, 05.02.2015 r. 
 
 


