Burmistrz Polanowa
ul. Wolności 4
76-010 Polanów
PA.I.6220.1.2018

Polanów, dnia 24 maja 2018 r.

OBWIESZCZENIE
z dnia 24 maja 2018r.
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
Burmistrz Polanowa działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2017 r., Dz. U. poz. 1257z późn.
zm.) w związku z art. 38 i 85 ust. 3 ust. 2 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. z 2017 r., Dz. U. poz.1405 z
późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24.05.2018 r. wydał decyzję, znak:
PA.I.6220.1.2018, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:
„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”
Prowadzonego na wniosek Energa Operator S.A. w Gdańsku reprezentowanej przez
pełnomocnika SPIE Elbud Gdańsk S.A. ul. Marynarki Polskiej 87, 80-557 Gdańsk.
Zgodnie z art. 49 Kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych
czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo
przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak
stanowi, w tym przypadku zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie
14 dni od publicznego ogłoszenia. Zgodnie z art. 127 § 1 i 2, art. 127a § 1 i 2 oraz art. 129 § 1
i 2 kpa od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza
Polanowa, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia
odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji
publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron
postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Zainteresowani i strony postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji
oraz dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Polanowie w Referacie Geodezji,
Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pokój nr 14
od poniedziałku do piątku od godz. 730 do 1500 .
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