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  Obwieszczenie 

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 

79 ust. 1 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 (Dz. U. z 2013 r., poz.1235 z późn. zm) w związku z wnioskiem z dnia 28 maja 

2012 r. złożonym przez Inwestora Carnation Energy Sp. z.o.o. z siedzibą  02-892 Warszawa, 

ul Kuropatwy 26 A, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia Budowa elektrowni wiatrowej o mocy do 3,5 MW o wysokości całkowitej do 

215 m, planowanej na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako 

działka nr 193, w obrębie miejscowości Nowe Mosty. 

podaje do publicznej wiadomości 

o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz możliwości zapoznania się z raportem 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przedłożonym w dniu 26  maja 2014 r. Raport  

oddziaływania na środowisko sporządzony został przez Pracownie ochrony środowiska 

AddGreen dla przedsięwzięcia: Budowa elektrowni wiatrowej o mocy do 3,5 MW o 

wysokości całkowitej do 215 m, planowanej na nieruchomości oznaczonej w ewidencji 

gruntów i budynków jako działka nr 193, w obrębie miejscowości Nowe Mosty, w gminie 

Łasin. Obowiązek sporządzenia raportu został nałożony na Inwestora postanowieniem 

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin z dnia 5 września 2012 r. RLŚ 7331-6.3/ś/2012 rok po 

zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu. 

W myśl art.33 ust.1 pkt.7 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 (Dz. U. z 2013 r., poz.1235 z późn. zm.) strony postępowania 

mają prawo do składania uwag i wniosków w Urzędzie Miasta i Gminy Łasin, pok.17 w 

terminie 21 dni od publicznego ogłoszenia. 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na 

tablicy ogłoszeń w miejscowości objętej planowanym przedsięwzięciem, zamieszczenie na 



stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Łasin oraz  

tablicy ogłoszeń tut. Urzędu. 

 


