Polanów, dnia 12 czerwca 2019 r.

Burmistrz Polanowa
ul. Wolności 4
76-010 Polanów
PA.IV.6220.2.2019.4.AM

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 9, 10 § 1i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 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 2018 r. , poz. 2081 ze zm.),
Burmistrz Polanowa zawiadamia Strony postępowania administracyjnego,
prowadzonego na wniosek Pełnomocnika Panią Magdalenę Ciesielską działającą w imieniu i na rzecz
PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Konstancin Jeziorna, że w dniu 12.06.2019 r. zostało
wydane postanowienie, znak: PA.IV.6220.2.2019.3.AM, stwierdzające brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:
„Spięcie linii elektroenergetycznych 220 kV z kierunku SE Dunowo i SE Piła Krzewina w kierunku
SE Żydowo Kierzkowo".
Na ww. postanowienie nie służy stronom zażalenie.
Przed wydaniem ww. postanowienia uzyskano opinię:
−
−
−

Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie z
dnia 05.06.2019 r., znak: NZNS.7040.4.17.2019 , w której ww. organ nie stwierdził potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko,
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, znak: WST-K.4240.109.2019.MK
z dnia 23.05.2019 r. o braku konieczności przeprowadzenia tej oceny,
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Szczecinie, wyrażoną w piśmie, znak: SZ.RZŚ.436.1.210.2019.DL z dnia 30.05.2019 r.(data
wpływu 03.06.2019 r.), stwierdzającą, że przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko.
Jednocześnie Burmistrz Polanowa informuje o zakończeniu postępowania dowodowego w
przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia
oraz przysługującym Stronom prawie do zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia
się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty
doręczenia niniejszego obwieszczenia.
Z postanowieniem, o którym mowa powyżej oraz pozostałą dokumentacją w przedmiotowej
sprawie w tym ww. opiniami, zainteresowane Strony mogą zapoznać się 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. Wgląd w
akta sprawy nie jest obowiązkowy.
Zgodnie z art. 28 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego stroną jest każdy, czyjego
interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze
względu na swój interes prawny lub obowiązek.
Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku
zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Polanowa
/-/ Grzegorz Lipski
Otrzymują:

1.
2.

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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