OBWIESZCZENIE
Burmistrza Polanowa
o zakończeniu postępowania oraz o wydanych
postanowieniach w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Na podstawie:
- art. 53 ust. 1, w związku z art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020 r. poz. 293),
- art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 256)

-zawiadamiam–
- że zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego i wydano następujące postanowienia uzgadniające projekt decyzji dla
przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie linii kablowej SN-15kV, słupa SN-15kV oraz linii

kablowej 0,4kV w związku z demontażem linii kablowej SN-15kV oraz linii kablowej 0,4kV na działce nr
188 w m. Kania, obr. Wietrzno, gmina Polanów, na działkach nr 188, 201, 363/9, 363/10 obręb
ewidencyjny Wietrzno”, prowadzone na wniosek: Energa-Operator S.A. Oddział w Koszalinie,
reprezentowana przez pełnomocnika: USŁUGI PROJEKTOWE Panią Annę Nagórka, zam.
Koszalin.
−
−
−

postanowienie Starosty Koszalińskiego nr OŚ.6123.256.2020.JR z dnia 16.04.2020 r.;
postanowienie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku
nr ZS.224.3.92.2020.TS z dnia 14.04.20202 r.;
postanowienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd
Zlewni w Koszalinie nr SZ.ZZI.2.522.200.2020.SS z dnia 23.04.2020 r. (data wpływu:
28.04.2020)

Informuje się, że na podstawie art. 10 § 1 Kpa strony mogą zapoznać się z w/w. wnioskiem
w terminie 14 dni od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz brać czynny udział w każdym
stadium postępowania, a także, że na podstawie art. 73 § 1 Kpa strona ma prawo wglądu w akta
sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po
zakończeniu postępowania. Z dokumentacją ww. sprawy zapoznać się można od godz. 800 do 1500
(od poniedziałku do piątku) w pokoju nr 10 - Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego,
Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, tel. (0-94) 3481058
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