
Czernice Borowe, 2012-08-14 

GGP.6220.1.2012 

O B W I E S Z C Z E N I E 

Zgodnie z art.  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 
2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r.                        
o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)   
zawiadamiam,  
Ŝe w dniu 13 sierpnia 2012 r. w związku z uzupełnieniem wniosku,  zostało wydane 
postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz 
ustalające zakres raportu oddziaływania na środowisko dot. planowanego przedsięwzięcia 
budowie ośmiu elektrowni wiatrowych wraz z drogami wewnętrznymi, placami 
manewrowymi oraz infrastruktur ą towarzyszącą (liniami elektroenergetycznymi SN, 
kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, ośmioma stacjami kontenerowymi 
pomiarowymi i niezbędnymi urządzeniami elektroenergetycznymi) na działkach nr: 

• 5 (Elektrownia Wiatrowa nr 1 - EWI); 9, 10/1, 1/1 połoŜonych w obrębie 
miejscowości ZberoŜ, Gmina Czernice Borowe; 19, 20, 195, 22 i 34 (zjazd z drogi) 
połoŜonych  w obrębie miejscowości Borkowo Falenta, Gmina Czernice Borowe 

• 18 (EW2); 22, 21, 15, 13, 10/2, 9, 1/1 połoŜonych w obrębie miejscowości ZberoŜ, 
Gmina Czernice Borowe; 19, 20, 195, 22 i 34 (zjazd z drogi) połoŜonych w obrębie 
miejscowości Borkowo Falenta, Gmina Czernice Borowe 

• 32/1  (EW3) połoŜonej w obrębie miejscowości Borkowo - Boksy, Gmina Czernice 
Borowe; 14, 15, 13, 10/2, 9, 1/1 połoŜonych w obrębie miejscowości ZberoŜ, Gmina 
Czernice Borowe; 19, 20, 195, 22 i 34 (zjazd z drogi) połoŜonych w obrębie 
miejscowości Borkowo Falenta, Gmina Czernice Borowe, 

• 42 (EW4); 41, 41/2,  25, 14, 15, 13, 10/2, 9, 1/1 połoŜonych w obrębie miejscowości 
ZberoŜ, Gmina Czernice Borowe; 35; 31/1; 31/2 połoŜonych w obrębie miejscowości 
Borkowo Boksy; 19, 20, 195, 22 i 34 (zjazd z drogi) 

• 29, 30 (EW5); 28 (oddziaływanie rotora) i 106 (zjazd z drogi) połoŜonych w obrębie 
miejscowości Olszewiec, Gmina Czernice Borowe, 

• 11 (EW6); 10/5 (oddziaływanie rotora) i 18 (zjazd z drogi) połoŜonych w obrębie 
miejscowości Grójec, Gmina Czernice Borowe, 

• 108 (EW7) i 84, 84/1 (zjazd z drogi) połoŜonych w obrębie miejscowości Węgra, 
Gmina Czernice Borowe, 

• 159/4 (EW8); 169/1, 159/2, 170/2, 170/3, 173, 159/1, 158, 151, 84/2, 117 połoŜonych 
w obrębie miejscowości Węgra, Gmina Czernice Borowe. 

          Zgodnie z art. 74  ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku    
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 
U.  z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz   w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) niniejszą  informację podaje się do 
publicznej wiadomości w formie obwieszczenia, z uwagi na to, Ŝe liczba stron postępowania przekracza 20. 
Obwieszczenie niniejsze podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanej inwestycji, na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie www.bip.czerniceborowe.pl 

/-/ Wojciech Brzeziński 

Wójt Gminy 


