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Kowalewo Pomorskie,dnia 25.10.2011r.

Obwieszczenie
Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego działając na podstawie art. 30, 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 2008r. Nr 199 poz.1227 z późn.zm), zawiadamia, że
inwestor „Kowalewo Wind” Sp. z o.o., ul. Balladyny 17, 81-524 Gdynia złożył
uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na
budowie zespołu elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Srebrniki-Mariany ,
gmina Kowalewo Pomorskie wraz z prognozą oddziaływania projektowanego zespołu
elektrowni wiatrowych zlokalizowanych w miejscowościach Srebrniki, Mariany i Mlewiec
na nietoperze i awifaunę na podstawie wyników rocznego monitoringu ornitologicznego
oraz uzyskano stanowiska organów opiniujących dotyczące planowanej inwestycji.
Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, przeprowadzono ocenę oddziaływania na
środowisko.
Zgodnie 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 2008r. Nr 199 poz.1227 z późn.zm),
postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.
Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz
Miasta Kowalewo Pomorskie, zaś organem biorącym udział w ocenie oddziaływań na
środowisko, właściwymi do dokonania uzgodnień jest Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 63, 85 – 950 Bydgoszcz oraz Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Koppa 1a, 87-400 Golub – Dobrzyń.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania
się z dokumentacją sprawy oraz do składania uwag i wniosków w formie pisemnej,
elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia tj.
Od 27.10.2011r. do 16.11.2011r. w Referacie Ochrony Środowiska Rolnictwa i Ewidencji
Gospodarczej tut. Urzędu, Plac Wolności 3 ( budynek dawnego ośrodka zdrowia), pok. nr
3, tel. 6841130 wew. 37 w godzinach pracy Urzędu tj.: poniedziałek – piątek w godz. 7ºº –
15ºº.
Z up. BURMISTRZA
/-/ mgr Edyta Jasińska
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Ewidencji Gospodarczej

Poniższe obwieszczenie zamieszcza się:
1.na stronie Internetowej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim
2.na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim
3.w pobliżu miejsca planowanej inwestycji ( tablica ogłoszeń sołectwa Srebrniki, Mariany)

