
Skulsk , dn.  20.11.2013 r. 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SKULSK

Na podstawie art. 33 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 ze zm.), 

ZAWIADAMIAM 

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
w ramach której sporządzony jest raport przed wydaniem decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia  polegającego  na  budowie  farmy wiatrowej  liczącej 
maksymalnie 15 siłowników o łącznej mocy maksymalnie 30 MW wraz z całą infrastrukturą 
towarzyszącą niezbędną do funkcjonowania farmy ( fundamenty, drogi dojazdowe, zjazdy na 
drogi publiczne, place montażowe, kable średniego i wysokiego napięcia, światłowody ) w 
tym główny punkt zasilania wraz z przyłączem energetycznym zlokalizowanych na działkach 
oznaczonych nr ewid. 132/1, 97/2, 94/1, 95, 96/2, 96/3, 135, 136, 140, 141, 144, 146, 147, 
151/1, 151/2 w obrębie geodezyjnym Buszkowo Parcele oraz na działkach o numerach ewid. 
39, 36/3, 33/1, 32/2, 32/4  w obrębie geod.  Dzierżysław.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Skulsk. 
Organem właściwym do wydania opinii i dokonania uzgodnień jest Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Koninie i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu. 

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 21 dni od daty ukazania się 
niniejszego obwieszczenia zainteresowani mogą zapoznać się z zebranym materiałem, 
uzyskać wyjaśnienia, a także składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Skulsk, 
ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk. 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania o wydanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy 
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) 
oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego – obwieszczenie zostało podane do 
publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Skulsk, 
przekazano Sołtysowi wsi Dzierżysław i Buszkowo Parcele, z prośbą o podanie do publicznej 
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

       z up. Wójta
mgr Jarosław Goiński

                                                                                                   Sekretarz Gminy




