
Urz^d Miejski w Wolborzu
PI. J a g i e l l y 28, 97-320 Wolb6rz
tel. 44 616-42-41, poczta@wolborz.eu, www.wolborz.eu

RB.6220.5.12.2020.MJ Wolborz, dn. 20.10.2020 r.
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256), art. 29, art. 30 i art. 33 art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko, (tj. Dz. U. z
2020 r. poz. 283), dalej ustawa oos

Burmistrz Wolborza zawiadamia, ze
na podstawie wniosku z dnia z dnia 21.01.2020 r., zlozonego przez KAMBE Kamil Gajda, z siedzib^
w Zarnowicy Duzej prowadzone jest postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegaja^cego na: budowie farmy
fotowoltaicznej o mocy do 20 MW podzielonej na etapy, na dziaikach o nr ewid. 7/1, 7/2 i 9/1,
obr^b 08-Dobra Golesze, gm. Wolborz,

Wskazuie dzieri publicznego ogtoszenia: 27.10.2020 r.

Z dokumentacjcj zawieraja^ Raport o oddziatywaniu w/w przedsifwzi^cia na
srodowisko, mozna zapoznac si$ (do wgl^du) w pokoju 14, Urz^du Miejskiego
w Wolborzu, Plac Jagielly 28, mozna zapoznac si$ w siedzibie Urz^du Miejskiego w Wolborzu,
Plac Jagielly 28, tel. 616 42 41 w 34, pok. nr 14 w dniach:

Poniedzialek w godz. 7.30 do 15.30
Wtorek w godz. 7.30 do 16.30
Sroda w godz. 7.30 do 15.30
Czwartek w godz. 7.30 do 15.30
Pi^tek w godz. 7.30 do 14.30

Wszelkie uwagi i wnioski mozna skladac do dnia 15.12.2020 r.

Pouczenie
Zawiadomienie uwaza sie za dokonane po uplywie 14 dni od dnia publicznego ogloszenia.

Do obwieszczenia w sposob zwyczajowo przyjety (14 dni nie liczac dnia publicznego ogtoszenia i dnia zdjecia):
1. Tablica ogtoszen: Sotectwa Golesze,
2. Tablica ogloszen Urzedu Miejskiego w Wolborzu
3. BIP Urzedu Miejskiego w Wolborzu
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