WÓJT GMINY GÓRZYCA

Górzyca, dnia 20 luty 2015 r.

ZAWIADOMIENIE
GWOŚ.6220.8.2014
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

zawiadamiam
o zakończeniu procedury związanej z rozpatrzeniem wniosku z dnia 7 listopada 2014 r., który
został przedłożony przez Starke Wind Górzyca Spółka z o.o., ul. Kosynierów Gdyńskich 51,
66-400 Gorzów Wlkp., w imieniu, której wystąpił Prokurent Pani Alicja Chilińska, w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 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).
Wykonując dyspozycję art. 10 § 1 k.p.a. informuję, że stronom przysługuję prawo
wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych
żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. W związku z
powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej
sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędzie Gminy Górzyca, ul. 1 Maja 1 (pok. nr 16)
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
(-) Wójt Gminy Górzyca
Rober Stolarski
Otrzymują:
Strony według wykazu stron znajdującego się w aktach sprawy.
Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach

