Linia, dnia 28.03.2011 roku
Nr OŚ-7624/1/2010/11

OBWIESZCZENIE
o podjęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsięwzięcia
Na podstawie art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, zm. Dz. U. z 2001r. Nr
49, poz.509, Dz. U. z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, Dz. U. z
2003 r. Nr 130, poz. 1188, Dz. U. z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz.
565, Nr 78, poz. 682, ,Dz. U. z 2009r. Nr 195 , poz.1501 , Nr 216 , poz. 1676),w związku z
art. 77 i 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. 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, zm. Dz. U. z 2008 r. Nr
227 poz. 1505, Dz. U. z 2009 r. Nr 42 poz. 340, Nr 84 poz. 700, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z
2010 r. Nr 28 poz. 145, Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 143 poz. 963

zawiadamiam
Ŝe w dniu 4.02.2011 r. w tut. urzędzie zostało złoŜone opracowanie:
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na : budowie 1
elektrowni wiatrowej o mocy do 1000 kW, średnicy wirnika 60 m i wysokości jego
zawieszenia na poziomie 75 m wraz ze stacją transformatorową kontenerową, linią
kablową oraz placem manewrowym realizowanej na działce nr 53/7 w miejscowości
Pobłocie, gm. Linia
Dokumenty opracowane zostały przez ECG ORBITAL Spółka z o.o, ul. Wierzbowa 36, 81
– 558 Gdynia.
W związku z przedłoŜeniem raportu, podjęto zawieszone postępowanie administracyjne w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji w/w
przedsięwzięcia.
Jednocześnie na podstawie art. 77 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. 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 zm.),
organ informuje, Ŝe wystąpił o uzgodnienie warunków środowiskowych do następujących
organów:
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, 80-748
Gdańsk
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie.

W związku z powyŜszym informuje się, Ŝe strony postępowania
mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w
sprawie, składać wnioski i zastrzeŜenia w terminie do 21 dni od
dnia wywieszenia obwieszczenia.
Otrzymują:
1. Tablica ogłoszeń
2. BIP
3. A/a

