Pszczółki, dnia 16.01.2014 r.
RIG.6220.6.12.2013.MSZ

.

OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Pszczółki zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267) informuje, że Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim oraz Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Gdańsku wydali opinie w zakresie obowiązku przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu oddziaływania na środowisko
dla przedsięwzięcia pn.:
„Budowa dwóch elektrowni wiatrowych o wysokości łącznej do 93 m i mocy 1,5 MW
realizowanego na działkach nr ewid. 258 i 265 w obrębie Kolnik, gm. Pszczółki.
Pozostała infrastruktura - podziemna linia łącząca elektrownie z istniejącym GPZ,
będzie przebiegać przez działki nr: 279 na terenie gm. Pszczółki oraz 13, 46/4 i 15/2
obręb Miłobądz, gm. Tczew”
dla inwestora – firmy Hanse Energia Hudemann Sylwia Hudemann z siedzibą
pod adresem Niedźwiedzica 1C, 82-103 Stegna
Informuję, że zgodnie z art. 10 K.p.a. stronie przysługuje prawo do czynnego udziału
w każdym stadium postępowania, w tym również w postępowaniu prowadzonym
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 K.p.a. informuję, że z treścią opinii
można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Pszczółkach, ul. Pomorska 18, Referat Inwestycji
i Rozwoju Gminy, I piętro, pok. nr 15.
Niniejsze
obwieszczenie
zostaje
podane
stronom
do
wiadomości
przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Gminy w Pszczółkach oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy w Pszczółkach przy ul. Pomorskiej 18, Urzędu Gminy w Tczewie przy ul. Lecha 12,
a także na tablicy ogłoszeń w miejscowościach Kolnik i Miłobądz.

Obwieszczenie niniejsze umieszcza się:
1. Biuletyn Informacji Publicznej UG w Pszczółkach, bip.pszczolki.pl,
2. tablica ogłoszeń UG w Pszczółkach,
3. tablica ogłoszeń UG w Tczewie,
4. tablica ogłoszeń w miejscowości Kolnik,
5. tablica ogłoszeń w miejscowości Miłobądz,
6. A/a
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