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Polanów, dnia 15 maja 2019 r.

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach
Burmistrz Polanowa działając na podstawie 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 2018 r. , poz. 2081 ze zm.) w związku z art.
49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz.
2096 ze zm.)

zawiadamia,
że na wniosek z dnia 18.04.2019 r. (data wpływu do tut. Urzędu 02.05.2019 r.) złożony przez
Pełnomocnika Panią Magdalenę Ciesielską działającą w imieniu i na rzecz PSE Polskie Sieci
Elektroenergetyczne S.A. Konstancin Jeziorna wszczęte zostało postępowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia pn.:

„Spięcie linii elektroenergetycznych 220 kV z kierunku SE Dunowo i SE Piła
Krzewina w kierunku SE Żydowo Kierzkowo”
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. art. 64 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 1b i 1c 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
2018 r. , poz. 2081 ze zm) tutejszy organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Szczecinie. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie o opinię
w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu raportu o
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli przeprowadzenie oceny oddziaływania na
środowisko byłoby zdaniem tego organu wymagana.
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), strony 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 .
Zgodnie z art. 74 ust. 3ustawy 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 2018 r. , poz. 2081 ze zm) jeżeli liczba stron postępowania
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stosuje się przepis art. 49
k.p.a. Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu
administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie
publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w
Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło
publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji
Publicznej.
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Strony postępowania poprzez obwieszczenie na stronie www.bip.polanów.pl oraz na tablicach ogłoszeń.
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Sołectwa Żydowo
a/a
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