
       Wójt                                  Wierzchowo, dnia 03.11.2022r. 

Gminy Wierzchowo 

 

OŚ. 6220.10.2022.KK 

OBWIESZCZENIE  

WÓJTA GMINY WIERZCHOWO 
 

z dnia 03.11.2022r. 

Na podstawie art. 61§ 1 i § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022r. poz. 2000) 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. z 2022r.  poz. 1029 ze zm.) Wójt Gminy Wierzchowo, 
 

zawiadamia strony  
 

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Szromek SPV 8 Sp. z o.o. ul. 

Majkowskiego 55, 43 – 180 Orzesze, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej  

o mocy do 3,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą,  

na terenie działki o nr geod.67/1 położonej w obrębie Świerczyna, gmina Wierzchowo. 

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt.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. z 2022r.  poz. 1029 ze zm.) organem 

właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wójt, na którego 

obszarze właściwości przedsięwzięcie jest realizowane. Wobec powyższego organem 

właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla analizowanego 

przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Wierzchowo. 

Z dokumentacją załączoną do wniosku o wydanie przedmiotowej decyzji, strony 

postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Wierzchowo, ul. Długa 29, 78 – 530 

Wierzchowo,  pokój nr 13, w godzinach pracy Urzędu. 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 49 Kodeksu 

postępowania administracyjnego – niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do 

publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Urzędu Gminy Wierzchowo http://bip.wierzchowo.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy Wierzchowo przy ul. Długiej 29, 78 – 530 Wierzchowo oraz właściwego 

miejscowo Sołectwa. Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia 

publicznego ogłoszenia. 

 

z up. Wójta 

Klaudia Kalinowska 

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

 

http://bip.wierzchowo.pl/

