Burmistrz Gorzowa

SI.

46-310 Gorzów S/.
woj. opolskie

Gorzów Slaski, dnia 26.06.2012r.

PIS-IV-7624-17/2010

OBWIESZCZENIE
Burmistrz Gorzowa Slaskiego, dzialajac na podstawie art. 33 ust.1, w zwiazku z art. 79 ust. 1
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227 z pózn.zm.) zawiadamia, ze w dniu 23 kwietnia 2010 r. wplynal wniosek TermalI Energy Sp.
z 0.0., ul. Czyzewskiego 50, 97-400 Belchatów o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na budowie zespolu elektrowni wiatrowych pn.
"Farma elektrowni wiatrowych Gorzów Slaski wraz z urzadzeniami do przesylania energii
elektrycznej i infrastruktura towarzyszaca".
Majac na uwadze postanowienie nr RDOS-16-WOOS-6613-2-236/10/MW/ioc z dnia 28 maja

2010 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu oraz opinie sanitarna nr NZlAC-432529/10 z dnia 25 maja 2010r. Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olesnie, z których
wynika koniecznosc przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko, przystapiono do
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko planowanego przedsiewziecia.
Organem administracji wlasciwym do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
jest Burmistrz Gorzowa Slaskiego zas organami wlasciwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnien
sa Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Opolu i Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
wOlesnie.
Jednoczesnie informuje zainteresowanych o mozliwosci zapoznania sie z dokumentacja
sprawy, która jest wylozona do wgladu w siedzibie Urzedu Miejskiego w Gorzowie Slaskim, ul. Wojska
Polskiego 15 w Referacie Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Ochrony Srodowiska, pokój nr 21
oraz o mozliwosci skladania uwag i wniosków.
Wnioski i uwagi mozna skladac pisemnie, ustnie do protokolu oraz w formie elektronicznej na

adres lub w siedzibietutejszego urzedu w terminie 21 dni od podania niniejszegoogloszeniado .
publicznej wiadomosci, tj. od 29 czerwca 2012

roku do 23 lipca 2012 roku.

Wniosek powinien zawierac nazwisko, imie albo nazwe i adres wnioskodawcy

~

oraz przedmiot

wniosku.
Organem wlasciwym do rozpatrzenia

~
I

uwag i wniosków jest Burmistrz Gorzowa Slaskiego.

Zamieszczono:
1. Tablica ogloszen Urzedu Miejskiego w Gorzowie Slaskim
3. Biuletyn Informacji Publicznej

Urzedu Miejskiego

4. Miejsceplanowanejinwestycji

w Gorzowie Slaskim: www.biD.aorzowslaskLDI
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