Na podstawie art. 49 - Kodeks postępowania administracyjnego oraz oraz art. 74 ust. 3
ustawy z dnia 03 października 2008 roku - o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko ( Dz.U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Burmistrz Sokółki, (Wydział
Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa, Plac Kościuszki l, 16 - 100 Sokółka) zawiadamia, strony o
wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na " Budowie farmy wiatrowej w ilości 24
sztuk turbin wiatrowych o wysokości całkowitej powyżej 30 m każda i o łącznej mocy do 47,5 MW
wraz z budową stacji transformatorowej GPZ SN/110 kV z przyłączem napowietrznym 110 kVoraz
infrastruktury
tymczasowych dróg wewnętrznych dojazdowych i infrastruktury
podziemnej
elektroenergetycznej SN, na powierzchni około 1117 ha, na działkach o numerach ewidencyjnych
przedstawionych w zestawieniu tabelarycznym (zał. nr 6) w obrębie geodezyjnym wsi Wojnachy,
Kurowszczyzna, Słojniki. m. Sokółka-Nowa Kamionka, m. Sokółka-Sojniki oraz Sokółka, gmina
Sokólka, powiat sokólski, województwo podlaskie".

Całość planowanego przedsięwzięcia
Sokółka) w województwie Podlaskim.

znajduje SIę na terenie Powiatu Sokólskiego (gmina

Informuje się, że tut. organ wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Sokółce oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku w celu wydania opinii co
do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku
stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko"

Sprawa jest prowadzona z wniosku SPARTUS Sp. z 0.0., ul. Kopernika 30/535,00 - 950 Warszawa
- reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Grzegorza Józefa Komorowskiego (adres do korespondencji: ul.
Sienkiewicza 55A/47, 15 - 302 Białystok).
Jednocześnie zawiadamia się, że z aktami sprawy można zapoznać się oraz złożyć
ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie planowanej inwestycji w terminie 14 dni od dnia
ogłoszenia niniejszego zawiadomienia - w Urzędzie Miejskim w Sokółce; Plac Kościuszki l,
16 - 100 Sokółka, w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa, pokój nr 105 w godz. 800 - 14

Informację umieszcza się:
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki l (parter),
- w Internecie pod adresem http://bip.um.sokolka.wrotapodlasia.pl
-
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