Górzyca, dnia 29 stycznia 2015 r.
WÓJT GMINY GÓRZYCA
GWOŚ.6220.8.12.2014

OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Górzyca, działając na podstawie art. 33 ust. 1 oraz 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
2013 r., poz. 1235 ze zm., zwanej dalej ustawą o ooś) podaje do publicznej wiadomości, że na
wniosek Inwestora Starke Wind Górzyca Spółka z o.o., ul. Kosynierów Gdyńskich 51, 66-400
Gorzów Wielkopolski z dnia 7 listopada 2014 r. przedłożony przez Prokurenta Panią Alicję
Chilińską, ul. Kosynierów Gdyńskich 51, 66-400 Gorzów Wlkp. wszczęto postępowanie w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na:
1. budowie zespołu elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą:
 budowie dróg dojazdowych wewnętrznych do obsługi elektrowni wiatrowych,

ułożeniu podziemnych elektroenergetycznych linii kablowych SN oraz linii
telekomunikacyjnych,
 przebudowie lub remoncie dróg gminnych wraz z budową zjazdów,
 budowie placów montażowych i serwisowych do obsługi elektrowni wiatrowych;
2. budowie stacji elektroenergetycznej 110/SN GPO Górzyca;
3. budowie magistrali kablowej SN i światłowodowej łączącej zespół elektrowni
wiatrowych ze stacją elektroenergetyczną 110/SN GPO Górzyca
w obrębie miejscowości zlokalizowanych w gminie Górzyca, w obrębach: Radówek,
Górzyca, Spudłów, Laski Lubuskie, w powiecie słubickim, w województwie lubuskim (z
potencjalnym obszarem oddziaływania obejmującym ponadto obręb Sienno w gminie Ośno
Lubuskie, w powiecie słubickim, w województwie lubuskim).
Mając na uwadze, że planowana inwestycja zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy
OOŚ, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na
środowisko.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację
przedmiotowego przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Górzyca.
Organami biorącymi udział w przeprowadzanej ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko są:
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., właściwy do dokonania
uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach, właściwy do wydania opinii

Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy,
która znajduję się i jest dostępna do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Górzycy przy ul. 1go Maja 1, pokój nr 16.
Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni – od 30.01.2015r. do 19.02.2015r.: uwagi
w formie ustnej można składać w godzinach funkcjonowania Urzędu Gminy Górzyca, tj. w
poniedziałek od 8:00 do 16:00, od wtorku do piątku, od godz. 7:30 do 15:30.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Górzyca przed wydaniem
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Jednocześnie informuje, iż – zgodnie z art. 35 ustawy ooś - -uwagi lub wnioski złożone po
upływie wyznaczonego terminu, tj. po dniu 19.02.2015 r., pozostaną bez rozpatrzenia.
Niniejsze zawiadomienie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Gminy w Górzycy, w miejscu planowanego przedsięwzięcia – tablica ogłoszeń wsi
Radówek oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Górzycy.

(-) Wójt Gminy Górzyca
Robert Stolarski

Do wiadomości:
1. Strony postępowania.

