GPKoś 6220.0Ż.2012.

Krzęcin, 02.10. 2012

r.

OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia

Na podstawie art. 74 ust'3 ustawy z dnia

3

października 2008

o

udostępnianiu informacji o

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa W ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r' Nr 199, poz.1227 ze zm.). w związku z art.49 ustawy
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U z 2000

r.

z

Nr 98, poz. 1091 ze

zm.).

zawiadamiam, że w dniu o2.1o. ŻOI2 r. Wójt Krzęcina wydał postanowienie nr GPKoŚ
6220'02.2012

o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego

przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji zespołu elektrowni wiatrowych ,,Krzecin ll"
na działkach nr:34,35, 393, 398

-

obręb Krzęcin gmina Krzęcin, działki nr:33'J'/6,3Ż8/7,328/6,

328/ 5, 3Ż8l 4, 33o, 325, 324, 323, 35Ż/ 2 _ obręb Zeńsko gm ina Krzęcin.

Lokalizacja infrastruktury technicznej w tym drogi dojazdowe, kabel elektroenergetyczny oraz place
serwisowe zlokalizowane będą na działkach nr: 398, 393, 402, 42, 4L, 26/2,26/1',25,35,27,20,28f
3'4, L5

-

1',

obręb Krzęcin gmina Krzęcin, działki nr: 355, 369, 375, 3tL, 3to, 3'J'3, 3'J'4, 338, 335/1',

3552/Ż,3].6, 3o9, 32I,337,323,324,33o,331'/6,329,328/8,328/7,328/6,328/5

-

obręb Zeńsko

gmina Krzęcin i tym samym określiłzakres raportu o oddziaływaniu na środowiskodla planowanego
przedsięwzięcia.

W związku z tym strony postępowania mogą zapoznać się z treściąpostanowienia, które dostępne
jest w Urzędzie Gminy Krzęcin, ul. Tylna

7, 73-z3L

Krzęcin, pok. nr

1.

oraz na stronie internetowej

Biuletynu lnformacji Publicznej Urzędu Gminy Krzęcin i wnieśćzażalenie do w/w postanowienia do
Samorządowego Kolegium odwoławczego W Szczecinie za pośrednictwem Wójta Krzęcina w terminie
7 dni od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Krzęcin

i

niżej wymienionych sołectw oraz na stronie internetowej Biuletynu lnformacji Publicznej Urzędu
Gminy Krzęcin. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego
ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię iadres wnioskodawcy oraz przedmiot sprawy.

Niniejsze obwieszczenie umieszcza się na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w
Krzęcinie, tablicy ogłoszeń sołectwa Zeńsko, Nowy Klukom, Słonice oraz na stronie internetowej
Biuletynu lnformacji Publicznej Urzędu Gminy Krzęcin'

