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Polanów, dnia 23.04.2018 r.

OBWIESZCZENIE
w sprawie wydania postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zakończonym
postępowania dowodowego
Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1257 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 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 (t.j. Dz.
U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.),
Burmistrz Polanowa zawiadamia,
że na podstawie art. 63 ust. 2, art. 64 ust. 1, art. 65 ust. 3 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.), z § 3 ust. 2 pkt.
2 w związku z § 3 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 w
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 71) oraz art. 49 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania
Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1257 ze zm.) po zasięgnięciu opinii znak:
NZNS.7040.4.3.2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r. (data wpływu do tut. Urzędu 12.04.2018 r.)
Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie,
opinię znak: WST-K.4220.10.2018.MCD.2 z dnia 27marca 2018 r.(data wpływu do tut.
Urzędu 28.03.2018 r.)Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz opinię
znak: SZ.ZZŚ.2.436.32.2018.MB Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Zarząd Zlewni W Koszalinie z dnia 02.03.2018r. wydał postanowienie w sprawie braku
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 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, 343/2 obręb ewidencyjny Żydowo”.
Z treścią ww. opinii i postanowienia strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie
Urządu Miejskiego w Polanowie Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pokój nr 14, od poniedziałku do środy w godz.730 do
1530, w czwartek 730 do 1600 oraz w piątek od godz. 730 do 1500.
Jednocześnie zawiadamiam, że tutejszy Urząd zakończył postępowanie dowodowe w sprawie
wniosku Energa Operator S.A. w Gdańsku reprezentowanej przez pełnomocnika SPIE Elbud
Gdańsk S.A. ul. Marynarki Polskiej 87, 80-557 Gdańsko wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.
Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20, zatem zgodnie z 74 ust. 3
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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) stosuje się przepis art. 49 Kpa, dlatego też
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wszystkie strony postępowania informowane są o wszystkich czynnościach organu przez
zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Polanowie, oraz na tablicach ogłoszeń w
siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanowie i tablica ogłoszeń Sołectwa Żydowo.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa
do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Polanowie, w pokoju nr 4.
Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy 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.
Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie
swego adresu, zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie
pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Mając na uwadze powyższe doręczenie przedmiotowego obwieszczenia uważa się za
dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Polanowa
/-/ Grzegorz Lipski

Otrzymują:
1. Wnioskodawca
2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa poprzez obwieszczenie na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Polanowie i tablica ogłoszeń Sołectwa Żydowo
3. A/a.
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