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

                                                         
     o wydaniu postanowienia  ustalającego zakres raportu 

 o oddziaływaniu na środowisko

                Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania 
administracyjnego  /Dz.U. Nr 98 z 2000r  poz.1071 z późn. zm./  w związku z art. 74 ust. 3 ustawy 
z dnia 03 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  / zawiadamiam, że  na podstawie art.63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.nr 199, poz.1227) w § 3 ust.1 pkt 6 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących  znacząco oddziaływać  na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań 
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 
środowisko (Dz.U. Nr 257, poz.2573) , w dniu 31-03-2009r     zostało wydane postanowienie o 
obowiązku sporządzania raportu oddziaływania na środowisko i określające jego zakres dla 
przedsięwzięcia polegającego na:Budowa elektrowni wiatrowej Strachocina – Halny wraz z  
infrastrukturą techniczną: na działce nr ew. 2255 -elektrownia wiatrowa, dz.nr ew. 2260 stacja 
transformatorowa, dz. nr ew.: 2255, 2257, 2260 – połączenie elektrowni ze stacją 
transformatorową linią niskiego napięcia  w  miejscowości  Strachocina.

           Z treścią  postanowienia można zapoznać się w  tutejszym Urzędzie, w godzinach pracy 
Urzędu Gminy Sanok.
            Niniejsze  obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczanie w 
publicznie dostępnym  wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Urzędu  Gminy 
Sanok  oraz  wywieszenie  na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy  Sanok

    Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 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 /  w przypadku gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach  przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 K.p.a.  przewidujący  powiadomienie  stron o 
czynnościach postępowania przez  obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób 
publicznego ogłaszania.
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                                                                                                                   Mariusz  Szmyd

Sanok, dnia 08-04-2009r


