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uzgodnienia watuŃów realizacji przedsięrłzięcia polegającego na budowię dwóch
twbin wiatowych w obrębie Skokum, grrina Zag&ów

Uprzejmie infomuję, że rapofi o oddziaływaniu na środowisko, pEędstawiony jako
załączlik do wniosku o uzgodnienie warunków ręalizacji dla ww. przedsięwzięcia
wymaga uzupeŁrienia, zgodnie z pżędstawionymi niżej uwagami.

I. Z zakresu ocbrony przed hałasem:
1' Na str. 8 rapofiu wskazano działki, na których zlokalizowana będzie pvedmiotowa
inwęstycja. Dla fundamentów wskazano trzy numery ewidencyjne działck.
Jednocześnie współIzędne plecyzują bardzo dokładnie założonądo analizy akustycznej
lokalizację p.zedmiotowych turbin. ProsŻę zatem wyjŃnió' z jakicj przyczryno
wskazano aŹ trzy nlnnely działek.

II.Z zakreŚu gospodalki odpadami:
nie stosttje się transfomatorowych olejowyclr,
t. -Na sa. 44 rapoaru
'lapiŚai1d;Źć_o-becnie
nie będą powstawaly oleje tansfonnatolowc. W związku z
w związku z tym
powyższym proszę wyjaśnić,zródło pochodzenia odpadów tego t)Tu, które wskazano
w dalszęj części fapofiu'

Na podstawie aft. 50 ustawy z dna \4 czerwca 1960 r' Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz' U. z 2000r' Nr 98, poz.l071 ze zm.) wz}'wa się do złoŹeda
ww. wyjaśnień napiśmięw teminię 14 dni od dnia dolęczenia nirriejszcgo pisnra w dwóch
cgzemplarzach.

Nieuzupelnienie braków w ww. termiDie może skutkować odmową uzgodnienia
warunków realizacji pnedsięwzięcia.
informację, czy Inwestor planuję stanć się o pozyskanie
dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej na cele realizacji przedsięwzięcią jezeli tak, to
Ponadto proŚzę
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z którego Programu operacyjnego.

W piśmieprzewodnim ploszę wskazać znak sprawy: WooJ.4242.183.2013.KB
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