WOJT
C\fINY MALECHOWO
IVO}. zac/zodniopomorskie
Malechowo, dnia 17.08.2012r.
RR.1. 6220.1.2012

Obwieszczen ie
Na podstawie art. 74 ust. 3 usta wy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.

0

udost~pnianiu

informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie srodowiska oraz 0
ocenach oddzialywania na srodowisko (Oz. U. nr 199, pOZ. 1227, ze zm.) w zwiqzku z art. 49
Kodeksu post~powania administracyj nego (tekst jedn.: Oz. U. z 2000 r. nr 98, pOZ. 1071, ze
zm.)
Wajt Gminy Malechowo zawiadamia strony post~powania
i.e na wezwanie Regionalnego Oyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie

w dniu
17.08.2012 r. wojt wystClpit ponow nie z pisami do ww. organu 0 ponowne wyda nie o pinii co
do koniecznosci przeprowadze nia oce ny oddziatywa nia na srodowisko w sprawie

"Przebudowy napowietrznej linii wysokiego napircia 110 kV relacji Slawno - Sianow 0
l11cznej dlugosci 28,272 km". Przedsirwzircie zlolmlizowane jest na obszarze dwoch
"aw iellskiego - gmina .Malechowo obrrb:
powiatow woj. zachodniopomorskiego:
Karwice, Paproty- Paprotki, Malechowko, Malechowo, Gorzyca, Niemica, Prkanino,
eminy Slawno obrrb: Bobrowiczki, Bobrowice, Rzyszczewo, Smardzewo, miasta Slawno
- obrrb: Slawno 3 oraz Iwsz:.lilhkiego gmina i miasto Sianow obrrb: Grabowko,
D~browa, K arn ieszewice, Skibno, Sia now 2, oraz uchylenia postanowienia z dnia 26
kwietnia 2012 r. znak: WST-K.4240.2 1.2012.MC.1O. Przedtotyl takZe ponownie wniosek
oraz wypisy i wyrysy z planu.
Przedsi~wzi~cie jest realizowane przez ENERGA - OPERATOR S.A. Oddziat w Stupsku, ul.
Przemystowa 114, 76-200 Stupsk.

•

Strony post~p ow a nia zostaj'l zawiadom ione przez ogtoszenia na:
Urz~du
stronie
Biuletynu
Informa cji
Publicznej
http://ug.malechowo.ibiD.DIID ubi ie/ ,

•

tablicy ogtoszeri Urz~du Gminy Malechow o,

•

tablicy ogtoszen w sotectwach: Paproty, Paprotki, Karwice, Malechowko, Malechowo, Gorzyca,
Niemica, Pr:kanino (gmina Malechowo); w solectwie Grabowko, D~browa, Karnieszewice, Skibno,
Sianow 2 (gmina Sianow); w sotectwie Bobrowiczki, Bobrowice, Rzyszczewo, Smardzewo (gmina
Stawno) - spos6b zwyczajowo p rzyj~ty na terenie Gmin.

•

tablicach ogtoszen oraz stronach internetowych: Urz~du Gminy Stawno, Urz~du Miasta i Gminy Sian6w
oraz Urz~du Miejskiego w Stawnie.

Gminy

Maleehowo

POUQENIE
Zgodnie z art. 49 KPA, w wypadku za w iadomienia przez obwieszczenie tub winny zwyczajowo przyj~ty w
danej miejscowosci spos6b publicznego ogtaszania, zawiadomienie b'ldz dor~czenie uwaia si~ za dokonane
po uptywie czternastu dni od dnia pu blicznego ogtoszenia.
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