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OBWIESZCZENIE _ZAWIADOMIENIE
Wójta Gminy SuIików

Na podstawie art. 49 Kpa w związku z art.74 ust. 3 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 (tj. Dz. U. z 20t3, poz.
1235) zawiadamiam wszystkie strony postępowania o wydaniu decyzji, znak
oS.7625.5-Lt/tolt4 z dnia 29.05.2Ol4 r. umarzającej postępowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 1 Głównego
Punktu Zasilania (GPZ) oraz zespołu 22 siłowni wiatrowych o wysokości
maksymalnej do 175 m, wysokości wiezy od g4 m do 125 m, średnicy wirnika @ od 90 m
do 112 m i zainstalowanej mocy jednostkowej maksymalnie do 3 MW każda, dróg i

placów montażowych, przyłączy energetycznych i telekomunikacyjnych zlokalizowanych
w Gminie Sulików, w obrębie Bierna (działka: 24913, 27L/4, 293/I, 436/3, 287/2, 44515,
5L3/2, 590, 5BB/1, 593, 60513, 600/5, 595), w obrębie Radzimów (działka: 338, 34I/t,
349,792,797,79Ol3B), wszczęte w dniu O9.09.2010 r. na wniosek Pana Karola
Seńkowskiego, działającego w imieniu i na rzecz inwestora - AGRO&EKOPLAN
mgr inż. Gustawa Brzyszcz.

Od powyższej decvzji przysługuie stronom postępowania odwołanie do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem WÓjta Gminy Sulików, w
terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2OL3 r.l poz. 267 z poŹn. zm.) doręczenie uważa się za
dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomoŚci przez
zamieszczenie na stronie Biuletynu informacji Publicznej Urzędu Gminy Sulików: przez
zamieszczenie na stronie Biuletynu informacji Publicznej Urzędu Gminy Sulików:
bip.sulikow.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sulików, ul, Dworcowa
5, 59-975 Sulików, Urzędu Gminy w Platerówce, Platerówka 20, 59-816 Platerówka, na
tablicach ogłoszeń we wsiach: Bierna, Radzimów Dolny, Radzimów GÓrny, Miedziana,
Zalipie, Platerówka.
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