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Borzytuchom, 25 maja 2011r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BORZYTUCHOM
Na podstawie :
art.29,30,33 ust.1 i 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu 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 z późn. zm. )

informuję
że w dniu 24.05.2011r. Wójt Gminy Borzytuchom, wydał decyzję umorzenia
postępowania po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.05.2011r. Agrowind Sp. z o.o.
ul .Abrahama 1A 80-307 Gdańsk o umorzenie postępowania dotyczącego wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie farmy wiatrowej „Żydowo2”, wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie
Borzytuchom.
na podstawie art.105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w zw. z art. 75 ust 1
pkt 1 ppkt b i art. 75 ust 6 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. Nr. 199, poz 1227 ze zm.)
Zgodnie z art. 10 §1 K.P.A informuję, że w każdym studium postępowania strony mają
prawo zaznajomienia się z materiałami zebranymi w powyższej sprawie .
Z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w
Borzytuchomiu w godzinach urzędowania, w pokoju nr 7 .
Od w/w decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Borzytuchom w terminie 14 dni od daty jej
doręczenia.
Na podstawie art.49 K.P.A informuję, że doręczenie niniejszej decyzji uważa się za
dokonane po upływie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości:
1.

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Borzytuchomiu

2.

na tablicy ogłoszeń w msc. Struszewo, Chotkowo, Dąbrówka

3.

na stronie internetowej http://ug.borzytuchom.ibip.pl

4.

na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Tuchomie,
Burmistrza Miasta i Gminy Miastko oraz Burmistrza Miasta i Gminy Polanów.

5.

na stronach internetowych Gminy Tuchomie,
Burmistrza Miasta i Gminy Miastko oraz Burmistrza Miasta i Gminy Polanów.

……………………………….
pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej

