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PP.6220.8.2011

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BĘDZINO
Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 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),
podaje się do publicznej wiadomości
że w dniu 01.07.2013 r. został uzupełniony raport o oddziaływaniu na środowisko, w ramach przeprowadzanej oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w postępowaniu prowadzonym na wniosek Pana Christopha Sowy,
działającego z pełnomocnictwa ENERTRAG, al. Papieża Jana Pawła II 15/4, 70-445 Szczecin, z dnia 18.11.2011 r. o
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy wiatrowej w
rejonie miejscowości Wierzchomino w gminie Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Będzino.
Zgodnie z 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), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia wydaje Wójt Gminy
Będzino, po:
 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
Zapewniając udział społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego sporządzany jest raport o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko informuję, iż:
1. Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w wymienionym postępowaniu administracyjnym.
2. Raport udostępniony jest w siedzibie Urzędu Gminy w Będzinie, 76-037 Będzino 19, po uprzednim telefonicznym
uzgodnieniu terminu.
3. Wnioski i uwagi można składać w ciągu 21 dni od daty publicznego ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Gminy w Będzinie,
tj. od dnia 16.07.2013 r. do dnia 06.08.2013 r.
4. Uwagi i wnioski będą rozpatrzone przez Wójta Gminy Będzino.
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