WOJT
GMINY MALECHOWO
woj. zachodn;opomorskie

Malechowo, dnia 02.08. 20 12r.

RR.I. 6220.1.20 12

Obwieszczenie
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. 0 udostepnianiu injormacji 0
srodowisku i jego ochronie, udziale spo feczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach
oddziafywania na srodowisko (Dz.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.)
W6jt Gminy Malechowo zawiadamia strony post~powania,

ze w zwiqzku z przedlozeniem przez stron~ ENERGA- OPERATOR S.A Oddziat w Stupsku, ul.
Przemys/ow a 114, 76-200 Siu psk dziatajqcej przez petnomocnika pani q Matgo rza t~ Rabcewicz nowej
karty informacyjnej przedsi.::wzi.::cia obejm ujqcej technologiczn e rozwiqzania realizacji planowanego
przedsi~wzi~cia, ktorq to reali zacj t;: pla nuje s i~ przeprowadzic w spos6b od mienny od
przedstawi onego w karci e informacyjnej za/Clczon ej do wni osku z dnia 19.01.2012 r. wystqpiono
ponownie do w dniu 02.08.2012 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecin ie
oraz Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Stawnie i w Koszalinie z wnioskiem 0
opinit'; co do potrzeby przeprowadzen ia oceny oddzia tywania na srodowisko i ewentualnego zakresu
raportu dl a prze d si~w zi t;: cia polegaj qcego na : Przebudowie napowietrznej linii wysokiego napi~cia
110 kV rela cj i Slawno - Sian6w 0 IlIcznej dlugosci 28,2 72 km" . Prze dsiE:wziE:cie zloka lizowa ne j est na
obszarze dw 6ch powiat6w woj. zachodn iopomorski ego: slawieriskiego - gmina Malechowo obr~b:
Ka rwice , Paproty- Paprotki, Malech6wko, Mal echow o, Gorzyca, Niemica, PE:kanino, gminy Staw no
obr~b: Bobrowiaki, Bobrowice, Rzyszczewo, Smardzewo, m iasta Slawno - obr~b: Stawno 3 oraz
koszalinskiego grnina i miasto Sian6w o b r~ b: Gra bowko, DlIbrowa, Ka rn ieszewice, Skibno, Sia n6w 2.
Strony post€;powania zostaj<j zawiadomione przez ogfoszenia na:
Publicznej

Urz~du

Gminy

Malechowo

•

stronie
Biuletynu
Informacji
http://ug.malechowo.ibip.pl/publicl,

•

tablicy ogtoszen Urz~du Gminy Malechowo,

•

tablicy ogloslen w sofectwach : Paproty, Paprotki, Karwice, Malechowko, Malechowo, Gorzyca,
Niemica, P,=kanino (gmina Malechowo); w sotectwie Grab6wko, Ditbrowa, Kamieszewice, Skibno,
Sianow 2 (gmina Sian6w); w solectwie Bobrowiczki, Bobrowice, Rzyszczewo, Smardzewo (gmlna
Sfawno) - sposob zwyczajowo p rzyj~ ty na terenie Gmin.

•

tablicach ogloszen oraz stronach internetowych: Urz~du Gminy Stawno, Urz~du Miasta i Gminy Sianow
oraz Urz~du Miejskiego w Stawnie.

POUCZENIE
Zgodnie z art. 49 KPA, w wvpadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub winny zwyczajowo przyj€;ty w
danej miejscowosci sposob publicznego ogtaszania, zawiadomienie b<jdi dor€;czenie uwaia si~ za dokonane
po uptywie czternastu dn; od dnia publicznego ogto5zenia.
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