Górzyca, dnia 25 marzec 2015 r.
WÓJT GMINY GÓRZYCA

Zawiadomienie
GWOŚ.6220.8.2014
Na podstawie art. 74 ust. 3 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.) postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 25 marzec
2015 r. została wydana decyzja znak: GWOŚ.6220.8.2014 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).
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w siedzibie tut. organu
w Górzycy przy ul. 1 Maja 1, pokój nr 16, 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.
Jednocześnie, działając w oparciu o art. 85 ust. 3 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.), podaję do publicznej wiadomości informację o wydanej ww. decyzji oraz o
możliwości zapoznania się wszystkich zainteresowanych jej treścią i z całą dokumentacją
sprawy, w tym, z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska w Gorzowie Wlkp. oraz z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Słubicach.
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

Otrzymują:
1. Strony postępowania.
2. A/a.
Do wiadomości:
1.
2.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach.

