URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW
Plac Kościuszki 5, 62-540 Kleczew
TEL: +48 632700900
NIP: 6651804524 REGON: 000529462
Kleczew, dnia 23.04.2012
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Znak sprawy: GK.6220.00009.2012

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze
zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
ZA WIADAMIAM
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku złożonego przez Firmę
Future Energy Sp. z 0.0. ul. Ceramiczna 2D, 98-220 Zduńska Wola działającą przez pełnomocnika
Pana Mariusza Rybaka zam. ul. Rysia 2/25, 97-300 Piotrków Tryb. dot. wydania decyzji o
środowiskowych
uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegąjącego
na:
"Budowie 8 elektrowni wiatrowych o mocy do 3 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną, stacjami transformatorowo
- rozdzielczymi, drogami dojazdowymi i placami
manewrowymi na działkach nr ewid. 188, 190/3, 190/5, 191/7, 191/9, 197, 199 w obrębie
geodezyjnym Genowefa, Gm. Kleczew".
Z dokumentacją sprawy zainteresowane Strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu
Gminy i Miasta Kleczew, Pl. Kościuszki 5, pok. 205.
Ewentualne uwagi i wnioski można składać w siedzibie tut. Urzędu w Biurze Obsługi Interesanta
lub przesłać pocztą na adres: Urzędu Gminy i Miasta Kleczew, Pl. Kościuszki 5.
Termin wnoszenia uwag i wniosków wynosi 14 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.
Brak odpowiedzi we wskazanym terminie będzie potraktowany jako niewniesienie sprzeciwu do
ww. wniosku. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji w
przedmiotowej sprawie jest Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew.
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Otrzymują:
Strony postępowania poprzez ogłoszenie ( art. 49 ustawy z dnia 14 czerw a 1960 r. kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późno zm.)).
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Tel. +48 63 27 00 900, Fax. 63 27 00 940, ugim@kleczew.pl

, www.kleczew.pl,

www.bip.kleczew.pl

