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OB\VIESZCZEI IE

o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu procedury udziału
społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach

Na podstawie art.33 ust.l ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie. udziale spoleczellstwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddzialywania na środowisko (Dz. U. z 20081'. Nr 199 poz.1227) Burmistrz Praszki
informuje o rozpoczęciu procedury udzialu spoleczellstwa \V postępowaniu
w spra\\ ie \\ ydan ia decyzj i o środowisko\\ ych uwarunkowan iach zgody na real izację przedsięwzięcia
polegającego na budo\\ ie 5 elektrowni \\ iatro\\ych \\ raz z drogami wewnętrznymi, placem
manewrowym oraz infrastrukturą towarzyszącą (liniami elektroenergetycznymi S • kablami
sterowania i telekomun ikacyj n) m i. pięcioma stacjam i kontenero\\ ym i pom iarowymi i n iezbędnym i
urządzen iam i elektroenerget) cznym i) na dzialkach nr 2 (E W J): 18 i 50: 63: 53 (zjazd z drogi)
polożonych w obrębie Kiczmachó\\ i 332: 331: 328: 167: 20/2: 329 (zjazd z drogi) polożonych w
obrębie Ko\\ale. 71 (EW2) oraz 72: 70 (oddziały\\anie rotora) i 162: 169: 170 (zjazd z drogi)
polożon) ch \\ obrębie Ko\\ ale - Parcela: 1413: 1414: 1513 (zjazd z drogi) \\ obrębie Przedmość: 45
(EW3) oraz 44: 47 (oddzialy\\anie rotora): 64 (EW4) oraz 62: 63: 66 (oddziaływanie rotora)
polożon)ch w obrębie Ko\\ale: 304 (EW5) oraz 305: 303: 302 (oddzial)wanie rotora) i 151 (zjazd z
drogi) polożonej \\ obrębie Ko\\ ale. gmIna Praszka. obej mując) ch teren planowanego
przedsięwzięcia.

Postępowanie \\szczęto \\ dniu 25 sierpnia 2011 l'. na wniosek Windprojekt Sp. z 0.0.

ul. Królowej Jadwigi 20. 88-100 Inowrocla\\ .
Organem \\ laści\\) m do wydania decyzji jest Burmistrz Praszki a organami wlaściwymi do

""ydania opinii i dokonania uzgodniell są Regionalny D) rektor Ochrony Środowiska w Opolu
i Pallstwo\V) PO\\ iato,,\) Inspektor San itarny "" Oleśn ie.
W niniejszej sprawie organ przeprowadza ponowny udział społeczellstwa, ze wzgłędu na złożone
przez inwesto.-a uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Jednocześn ie zawiadam iam o możl iv.•ośc i zapoznan ia s ię z aktam i sprawy \V Urzędzie Miejskim
\\ Praszce pok. nr 5 \\ godzinach pracy urzędu \" terminie od 12.01.2012 do 02.02.20121'.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
\\ formie pisemnej na adres rząd Miejski \\ Praszce. PI. Grum\ aldzki 13. 46-320 Praszka,
ustnie do protokolu \\ siedzibie organu: Urząd Miejski \\ Praszce PI. Grull\\aldzki 13.46-320
Praszka,
za pomocą środkó\" komunikacji elektronicznej bez konieczności opatr) wania ich
bezpieczny m podpisem elektron icZl1) m. o któr) m mo\\ a \\' usta\\"ie z dn ia 18 \\ rześnia 200 I r.
o podpisie elektronicznym (Dz. U. I' 130. poz. 1450 z późno zm.) na adres poczt)
elektronicznej !W1ig(u praszka.pl.

\\agi i wnioski mogą być \\noszone w tenninie od 12.01.2012 do 02.02.2012r.
Organem wlaści\\) m do rozpatrzenia uwag i \\nioskó\\ jest Burmistrz Praszki.

1/ Tablica ogłoszel1 \\/m
2/ Miejsce powstania inwestycji - tablica ogłoszell sołect\\a Kowale
3/ Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Praszka


