Będzino, 06 lipca 2016r.
PP.6220.8.2011

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BĘDZINO
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2016r. poz. 23) 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 2016r. poz. 353),
zawiadamiam wszystkie strony w sprawie
o wystąpieniu dnia 30.05.2016r. do:
 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie, ul. Adama
Mickiewicza 26 75-004 Koszalin,
 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, ul. Zwycięstwa 136, 75-613 Koszalin
w celu uzyskania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu
raportu o oddziaływaniu na środowisko na potrzeby zmiany decyzji Wójta Gminy Będzino z dnia
17.02.2016r. znak sprawy PP.6220.8.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod
nazwą „Budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Wierzchomino w gminie Będzino wraz z niezbędną
infrastrukturą towarzyszącą”.
Po przedłożeniu przez inwestora Enertrag – Dunowo Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie al. Papieża
Jana Pawła II 15/4, 70-445 Szczecin (dnia 29.06.2016r. oraz 01.07.2016r.) dodatkowej dokumentacji, organ
pismami z dnia 29.06.2016r. oraz 04.07.2016r. wystąpił do:
 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie, ul. Adama
Mickiewicza 26 75-004 Koszalin,
 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, ul. Zwycięstwa 136, 75-613 Koszalin
w celu uzyskania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu
raportu o oddziaływaniu na środowisko na potrzeby zmiany decyzji Wójta Gminy Będzino z dnia
17.02.2016r. znak sprawy PP.6220.8.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod
nazwą „Budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Wierzchomino w gminie Będzino wraz z niezbędną
infrastrukturą towarzyszącą”.
Strony postępowania mogą zapoznać się z kompletem akt zgromadzonych w sprawie, w siedzibie Urzędu
Gminy Będzino, 76-037 Będzino 19, w pokoju nr 2 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu
pod nr 94-31-62-540.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r.
poz. 23) zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
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