WOJT
GMINY MALECHOWO
woj. zachodltiopomorskie

Malechowo, dnia 02 .08. 2012 r.

RR.1. 6220.1.2012

Obwieszczenie W6jta Gminy Malechowo
o podj~iu zawieszonego Postfpowania w sprawie decyzji 0
srodowiskowych uwa runkowaniach oraz przedluzonym terminie
zalatwienia sprawy
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udost~pnianiu
informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie srodowiska oraz 0
ocenach oddzialywania no srodo wisko (Oz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm .) w zwiqzku z art. 49
Kodeksu post~powania administracyjnego (tekst jedn. : Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071, ze
zm.)
Wajt Gminy Malechowo zawia damia strony post-:powania poprzez obwieszczenie
o wydaniu postanowienia z dnia 02 sierpnia 2012 r. dotyczqcego podj~cia zawieszonego
post~powania dla
przedsi~ w zi~cia
polegajqcego na: "Przebudowie napowietrznej linii
wysokiego napi-:cia 110 kV relacji Sfawno - Sianaw 0 tijcznej dfugosci 28,272 km".
Przedsi-:wzi-:cie
zlokalizowane
j est
na
obszarze
dwach
powiataw
woj.
zachodniopomorskiego:
stawieriskiego - gmina M alechowo obr-:b: Karwice, Paproty
Paprotki, Malechawko, Malechowo, Gorzyca, Niemica, P-:kanino, gminy Stawno obr-:b:
Bobrowiczki, Bobrowice, Rzyszczew o, Smardzewo, miasta Stawno - obr-:b: Stawno 3 oraz
koszalinskiego gmina i miasto Sianaw obr-:b: Grabawko, Dijbrowa, Karnieszewice, Skibno,
Sianaw.
Przedsi~wzi~cie jest realizowane przez ENERGA - OPERATOR S.A. Oddziat w Stupsku,
ul. Przemystowa 114, 76-200 Stupsk.
Jednoczesnie informuj~, ie na podstawie art. 36 k.p.a przedtuia si~ termin
zatatwienia sprawy do dnia 31. 10.2012 r. w zwiqzku z koniecznosciCl uzyskania nowej opinii,
a t akie zawiadomienia stron poprzez obwieszczenia.

•

Strony post~ powania zostajll zawiadomione przez ogfoszenia na:
Ur z ~du
stronie
Biuletynu
Inform acji
Publicznej
http:// ug.malechowo.ibi p.pl/public!.

•

tablicy ogfoszen

•

tablicy ogtoszen w sotectwach: Paproty, Paprotki, Karwice, Malechowko, Malechowo, Gorzyca,
Niemica, P~kanino (gmina Malechowo); w sotectwie Grabowko, DCibrowa, Kamieszewice, Skibno,
Sianow 2 (gmina Sianow); w sotectwie Bobrowiczki, Bobrowice, Rzyszczewo, Smardzewo (gmina
Sfawno) - sposob zwyczajowo przyj~ty na terenie Gmin.

•

tablicach ogtoszen oraz stronach internetowych : U rz~du Gminy Sfawno, Urz~du Miasta i Gminy Sianow
oraz Urz~du Miejskiego w Sfaw nie.

Urz~du

Gminy

Malechowo

Gminy Malech owo,

POUCZENiE
Zgodnie z art. 49 KPA, w wypad ku zawia domienia przez obwieszczenie lub winny zwyczajowo przyj~ty w
danej miejscowosci sposob publicznego ogtaszania, zawiadomienie bCidi dor~cze nie uwaia si ~ za dokonane
po upiywie czternastu dni od dnia publicznego ogfoszenia.
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