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 stacji transformatorowej słupowej w zamian
istniejącej stacji wieżowej Garbno PGR nr 30520 wraz z przebudową sieci 15 kV i 0,4 kV na
działkach nr 77/7, 77/10, 77/12, 77/13, 77/17, 77/19, 77/20, 78, 79/10, 79/11, 79/12, 79/23, 79/24
obręb ewidencyjny Garbno, gmina Polanów”, prowadzone na wniosek ENERGA-OPERATOR

S.A. ODDZIAŁ W KOSZALINIE reprezentowana przez pełnomocnika: Pana Tadeusza Połoczańskiego, zam.
Koszalin.
postanowienie Starosty Koszalińskiego nr OŚ.6123.292.2020.JR z dnia 20.05.2020 r
postanowienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie nr SZ.ZZI.2.522.253.2020.SS z dnia
12.05.2020 r. (data wpływu: 18.05.2020 r.)
− postanowienie Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie nr PZD.4410.18.2020.EKP z dnia
11.05.2020 r.
−
−

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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