
R I TRZ PRASZ
tPI. Gru wa dz i 13

320 PrmlZka
Praszka 2011.11.14

IT-1.6220.14.2011

OBWIESZCZENIE

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.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 2008r. Nr 199 poz.1227) Burmistrz
Praszki informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na budowie 5 elektrowni wiatrowych wraz z drogami
wewnętrznymi, placem manewrowym oraz infrastrukturą towarzyszącą (liniami
elektroenergetycznymi SN, kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, pięcioma stacjami
kontenerowymi pomiarowymi i niezbędnymi urządzeniami elektroenergetycznymi) na
działkach nr 2 (EWI); 18 i 50; 63; 53 (zjazd z drogi) położonych w obrębie Kiczmachów
i 332; 331; 328; 167; 20/2; 329 (zjazd z drogi) położonych w obrębie Kowale, 71 (EW2) oraz
72; 70 (oddziaływanie rotora) i 162; 169; 170 (zjazd z drogi) położonych w obrębie Kowale -
Parcela; 1413; 1414; 1513 (zjazd z drogi) w obrębie Przedmość; 45 (EW3) oraz 44; 47
(oddziaływanie rotora); 64 (EW4) oraz 62; 63; 66 (oddziaływanie rotora) położonych w
obrębie Kowale; 304 (EW5) oraz 305; 303; 302 (oddziaływanie rotora) i 151 (zjazd z drogi)
położonej w obrębie Kowale, gmina Praszka, obejmujących teren planowanego
przedsięwzięcia.

Postępowanie wszczęto w dniu 25 sierpnia 2011r. na wniosek Windprojekt Sp. z 0.0.

ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław.
Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Praszki a organami

właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Opolu i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wOleśnie.
Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w Urzędzie
Miejskim w Praszce pok. nr 5 w godzinach pracy urzędu w terminie od 21.11.2011 do
12.12.2011r.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
- w formie pisemnej na adres Urząd Miejski w Praszce, Pl. Grunwaldzki 13, 46-320

Praszka,
- ustnie do protokołu w siedzibie organu: Urząd Miejski w Praszce Pl. Grunwaldzki 13,

46-320 Praszka,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich

bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września
2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późno zm.) na adres
poczty elektronicznej umig@praszka.pl.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w terminie od 21.11.2011 do 12.12.2011r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Praszki.

1/ Tablica ogłoszeń w/m
2/ Miejsce powstania inwestycji - tablica ogłoszeń sołectwa Kowale
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