Będzino, dnia 05 listopada 2013 r.
PP.6220.2.2013
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BĘDZINO
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz.
267) 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 2013 r.
poz. 1235),
zawiadamiam strony postępowania
o wydanym w dniu 05.11.2013 r.
1) postanowieniu nakładającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
planowanego przedsięwzięcia pod nazwą „ZESPÓŁ ELEKTROWNI WIATROWYCH WRAZ Z
INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE GMINY BĘDZINO, WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE,
POWIAT KOSZALIŃSKI W REJONIE MIEJSCOWOŚCI KOMORY I WIERZCHOMINKO” i jednocześnie
ustalającym zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
2) postanowieniu o zawieszeniu postępowania dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Postępowanie prowadzone jest na wniosek Pani Krystyny Arabskiej – Abbas, o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą „ZESPÓŁ ELEKTROWNI WIATROWYCH WRAZ Z
INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE GMINY BĘDZINO, WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE, POWIAT
KOSZALIŃSKI W REJONIE MIEJSCOWOŚCI KOMORY I WIERZCHOMINKO” mogącego potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko, złożony dnia 26.07.2013 r. i uzupełniony dnia 02.09.2013 r.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Będzino.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 i art. 77 ust. 1 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
2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje Wójt Gminy Będzino, po:
 zasięgnięciu opinii i uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie, ul. Adama Mickiewicza 26 75-004 Koszalin
 zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, ul. Zwycięstwa 136, 75-613 Koszalin
Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Gminy,
Będzino 19, 76-037 Będzino, po telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 94-31-62-540.
Niniejsze obwieszczenie stanowi zawiadomienie stron postępowania o podjęciu czynności administracyjnej, którego
doręczenie staje się skuteczne z upływem 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

