
 

 

Namysłów, dn. 07.05.2015 r. 

 

GK.6220.5.2015                                                                            

 

ZAWIADOMIENIE  

o wszczęciu postępowania  

Zgodnie z art. 61 ust. 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 i 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, z późn. zm.) 

zawiadamiam 

że na wniosek z dnia 21.04.2015 r. (data wpływu do tut. Urzędu 22.04.2015 r.) Pana Pawła 

Lewickiego Prezesa Zarządu Spółki JPRF WIND Sp. z o.o., ul. Leszczyńskiego 4/25, 50-078 

Wrocław. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Parku wiatrowego 

Smarchowice Wielkie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. 

Przedmiotem inwestycji jest budowa Parku Wiatrowego Smarchowice Wielkie wraz  

z niezbędna infrastrukturą techniczną (elektroenergetyczna sieć średniego napięcia oraz sieć 

światłowodowa oraz drogi dojazdowe do poszczególnych turbin). Planowana łączna moc zespołu 

wyniesie maksymalnie 15 MW.  

 

Zasadnicza część inwestycji obejmuje budowę: 

 5 turbin wiatrowych o mocy do 3 MW każda, osadzone na wieżach o wysokości nie 

większej niż 140 m, całkowita wysokość turbiny przy wyprostowanym śmigle do 210 m, 

 dróg dojazdowych do elektrowni, placów manewrowych, montażowych  

i składowych, 

 zaplecza budowy. 

 

Projektowane przedsięwzięcie obejmuje w głównej mierze budowę 5 turbin wiatrowych 

stanowiących wspólnie Park Wiatrowy Smarchowice Wielkie. Powierzchnia terenu przewidziana 

pod jedną turbinę, wynosi ok. 0,2 ha, co daje łączną powierzchnię inwestycji ok. 1 ha. Turbiny 

wiatrowe za pomocą kabli światłowodowych połączone zostaną w obwody, a poszczególne obwody 

podłączone zostaną linia średniego napięcia do Głównego Punktu Odbioru (GPO) – stacji 

transformatorowej, zlokalizowanej w miejscu wynikającym z warunków przyłączenia farmy 

wiatrowej do publicznej sieci energetycznej, narzuconych przez operatora publicznego. 

W ramach przedsięwzięcia projektuje się budowę dróg dojazdowych o szerokości minimalnej 

5 m doprowadzonych do każdej z turbin wiatrowych od najbliższych dróg istniejących. 

Projektowane drogi dojazdowe zakończone zostaną placami manewrowymi o powierzchni ok. 1000 

– 3000 m2  

 

Planowana farma wiatrowa zlokalizowana będzie na działkach nr 202, 211, 68, 82 i 101  

w miejscowości Smarchowice Wielkie. 

 

Informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego  

w Namysłowie w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji bud. B, pokój nr 16  

w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia 



 

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których mowa  

w § 3 ust. 1 pkt 6 - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397  

z póżn. zm.).  

 

W przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zatem zgodnie 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, z późn zm.) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania 

administracyjnego zgodnie, z którym zawiadomienie stron postępowania o czynnościach 

postępowania dokonuje się przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego 

ogłaszania. 

Informacja została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie www.bip.namyslow.eu, na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz w miejscu prowadzenia inwestycji..  

 

Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego  

w Namysłowie przy ulicy Dubois 3, Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji pok. nr 16.  

Sprawę prowadzi: 
Ilona Kozłowska  

tel. 77 4190 345 

 

Z up. Burmistrza 

/-/ Roman Kania 

http://www.bip.namyslow.eu/

