Polanów, dnia 30-01-2018 r.

Burmistrz Polanowa
ul. Wolności 4
76-010 Polanów
PA.I.6220.1.2018
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 61 §4, art. 49 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U
z 2017 r. poz. 1257 ./ oraz art. 73 ust. 1, art. 74 ust.3 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm./
zawiadamiam

że na wniosek z dnia 22.12.2018 r. Energa - Operator S.A. w Gdańsku reprezentowanej
przez pełnomocnika SPIE Elbud Gdańsk S.A. ul. Marynarki Polskiej 87 80-557 Gdańsk zostało
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa linii 2x110 kV Żydowo –Słupsk
Poznańska w ramach zadań I i II” przewidzianego do realizacji na działkach nr 418, 416, 422, 421,
419, 433, 194/4, 423, 427, 424, 426, 425, 346, 602/5, 193/6, 657, 339/6, 428, 430, 557/16, 269/1,
557/51, 557/50, 557/36, 557/37, 408, 12/1, 456/21, 410, 456/30, 456/29, 405, 409, 451/1, 431, 415,
606 obręb ewidencyjny Żydowo,
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 poz.1405 z późn. zm.), Burmistrz
Polanowa wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Szczecinie ul. Tama Pomorzańska 13 A, 70-030 Szczecinie o wyrażenie opinii w sprawie obowiązku
lub odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ), informuję osoby którym przysługuje status strony iż mogą zapoznać
się z dokumentami na powyższe przedsięwzięcie oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w Urzędzie
Miejskim w Polanowie Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa w Urzędzie Miejskiego w Polanowie, pokój nr 14, w godzinach urzędowania.
Jednocześnie na podstawie art. 36 kpa zawiadamiam, że załatwienie sprawy nastąpi nie później niż w
ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminu nie
wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności,
okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z
przyczyn niezależnych od organu.
Ponadto informuję, że liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 20. W związku
z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 poz.1405 z późn. zm.), organ w celu zawiadamiania stron
postępowania zastosował art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
Niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie
zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Polanowie www.bip.polanow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Polanowie oraz Sołectwa Żydowo.
Mając na uwadze powyższe doręczenie przedmiotowego obwieszczenia uważa się za
dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
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