OŚRiEG.6220.4.2012

Kowalewo Pomorskie, 31.07.2012r.
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm)
zawiadamiam
że na wniosek WINDPROJEKT sp. z o.o. S.K.A. ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław Burmistrz
Miasta Kowalewo Pomorskie wydał decyzję odmawiającą ustalenia środowiskowych

uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na
budowie przyłącza linii energetycznych kablowych SN, budowie stacji transformatorowej
110/15kV zlokalizowanej na działce 101/3 w obrębie miejscowości Wielka Łąka, dróg
dojazdowych z placami manewrowymi oraz szesnastu wolno stojących elektrowni wiatrowych
na działkach: 101/3 (EW1; EW 3; EW4; EW 6; EW 8;); 143/1 (EW 9); 104/13 (EW 5; EW 7);
145/4 (EW 14); położonych w obrębie miejscowości Wielka Łąka gm. Kowalewo Pomorskie,
66 (EW 10); 67/1 (EW 11); 20/4 (EW 12); 69/8 (EW13); 89 (EW 15); 73/7 (EW 16) położonych
w obrębie miejscowości Lipienica gmina Kowalewo Pomorskie oraz 150 (EW 2) położonej w
obrębie miejscowości Elzanowo gm. Kowalewo Pomorskie.
–
–

Informuję, że w toku powyższego postępowania uzgodniono warunki realizacji przedsięwzięcia z:
Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Golubiu-Dobrzyniu – postanowienie nr 42 z
dnia 30.05.2012.r. ,znak: PSSE-GD-N.NZ-42-5-4/12/668
Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy – postanowienie z dnia 21.06.2012r. ,
znak: WOO.4242.114.2012.JM nie uzgadniające realizacji przedsięwzięcia

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 K.p.a i
art. 81 K.p.a ., do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z zebranymi materiałami można zapoznać się w Referacie Ochrony Środowiska Rolnictwa i
Ewidencji Gospodarczej w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pom. ul. Plac Wolności 3 (budynek dawnego
ośrodka zdrowia), pok. nr 2, tel. 6842975 wew. 38 w godzinach pracy Urzędu tj.: poniedziałek – piątek w
godz. 7.00 – 15.00.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 K.p.a. –wniosek ten został podany do publicznej
wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim i w
publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w
Kowalewie Pomorskim bip.um.kowalewopomorskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń w pobliżu miejsca
planowanej inwestycji ( tablica ogłoszeń sołectwa Wielka Łąka, Elzanowo, Lipienica)
Zgodnie z art. 49 K.p.a., zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia
publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia tj. w terminie od dnia 02 .08.2012 do dnia 15.08.2012.
E. Jasińska
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 Wielka Łąka, Elzanowo, Lipienica)

