
WOJTGMINY 

Wieczfnia Koscielna 


WOj: mazowieckie 


GKiI.6220.1.2012 

OBWIESZCZENIE 


WOJTA GMINY WIECZFNIA KOSCIELNA 


Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. a udost~pnianiu 
informacji a srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie srodowiska 
oraz a ocenach oddziafywania na srodowisko (Oz. U. z 2017 r. paz. 1405 ze zm.) oraz 
art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego 
(Oz. U. z 2017 r. paz. 1257 ze zm .) 

W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna 

podaje do publicznej wiadomosci 

ze w dniu 18 kwietnia 2018 r. zostafo wydane postanowienie GKiI.6220.1.2012 W6jta Gminy 
Wieczfnia Koscielna a sprostowaniu postanowienia W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna 
z dnia 12 maja 2017 r. znak: GKiI.6220.1 .2012 w sprawie sprostowania oczywistej omyfki 
w decyzji W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 29 kwietnia 2013 r. znak: GKil.6220.1.2012 
a srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi~wzi~cia polegajqcego na budowie: 
Farmy wiatrowej 0 l'lcznej, maksymalnej mocy przyl'lczeniowej 54 MW, skladaj'lcych 
si~ z osiemnastu sifowni wiatrowych 0 maksymalnej wysokosci 200,00 m n.p.t wraz ze 
stacja transformatorow'l i sieci'l kablow'l zasilaj'lc'l sredniego napi~cia na dzialkach 
o numerach ewidencyjnych: 225, 232 - obr~b Kulany; 327/1,327/6, 32717 obr~b Kuklin; 
39, 160/2 - obr~b Windyki; 26 - obr~b Grzybowo; 23 - obr~b B'lki; 402, 396, 397, 398, 
267,234, 166, 229, 230 - obr~b Uniszki Zawadzkie. 

Z tresciq postanowienia mozna zapozna6 si~ w terminie 14 dni ad dnia podania 
niniejszej informacji do publicznej wiadomosci w Urz~dzie Gminy Wieczfnia Koscielna 
w pokoju nr 14, ad poniedziafku do piqtku w godz. 8oo do 1600 

. 

Oor~czenie uwaza si~ za dokonane po upfywie 14 dni ad dnia publicznego ogfoszenia. 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom post~powania przez zamieszczenie: 

- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urz~du Gminy Wieczfnia Koscielna, 

- na tablicy ogfoszen w siedzibie Urz~du Gminy Wieczfnia Koscielna, 

- na tablicy ogfoszen w miejscowosci : Kulany, Kuklin, Windyki, Grzybowo, Bqki, Uniszki 


Zawadzkie, Wieczfnia Koscielna, Uniszki-Cegielnia, Wieczfnia-Kolonia, Michalinowo, 
Pepfowo. 


