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Malechowo, dnia 06.12.2012 r.

OBWIESZCZENIE
w sprawie wydania decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsi~wzi~cia
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 r. 0 udos/fijJnianiu informacji 0
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.) w zwi<tzku z art. 49 Kodeksu post~powania administracyjnego
(tekstjedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 , ze zm.)
W6jt Gminy Malechowo zawiadamia strony

post~powania,

ze w dniu 06 grudnia 2012 r. zostala wydana na wniosek ENERGA - OPERATOR S.A. Oddzial w Srupsku, ul.
Przemyslowa 114, 76-200 Slupsk dzialaj 'l.cej przez pelnomocnika pani<t Malgorzat~ Rabcewicz decyzja 0
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsi~wzi~cia polegaj<tcego na : "Przebudowie
napowietrznej linii wysokiego napi~cia 110 kV relacji Slawno - Sian6w 0 Illcznej dlugosci 28, 3 km".
Przedsi~wzi~cie zlokalizowane jest na obszarze dw6ch powiat6w woj.
z zachodniopomorskiego:
slawiell ·kicgo - gmina Malechowo obr~b: Karwice, Paproty - Paprotki, Malech6wko, Malechowo,
Gorzyca, Niemica, P~kanino, gminy Slawno obr~b: Bobrowiczki, Bobrowice, Rzyszczewo, Smardzewo,
miasta Slawno - obr~b: Slawno 3 oraz ko~zalinskiego gmina i miasto Sian6w obr~b: Grab6wko,
Dllbrowa, Karnieszewice, Skibno, Sian6w 2."

urz~du

(pok6j

Z trescict decyzji mozna zapoznac
206) w godzinach pracy urz~ du .

si~

w Referacie Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej tut.

ill

Od powyzszej decyzji sruzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorz<tdowego
Kolegium Odwolawczego w Koszalinie, ul. WI. Andersa 34 za posrednictwem W6jta Gminy Malechowo w
terminie 14 dni od daty jej dor((czenia (art. 127 S I i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 kpa) ..
Otrzymujll:
1. Pani Malgorzata Rabcewicz
2. Strony zawiadomione obwieszczeniem zgodnie z art. 49 k.p.a.
3.AJa

•

Strony post((powania zostaj<t za\\riadomione przez ogloszenia na :
Urz~du
stronie
Biuletynu
Informacji
Publicznej
http://ug.malechowo.ibip.pUpublic/,

•

tablicy ogloszen

•

tablicy ogloszen w solectwach (miejscowosciach): Paproty, Paprotki, Karwice, Malech6wko,
Malechowo, Gorzyca, Niemica, P~kanino (gmina Malechowo); w solectwie Grab6wko, Dllbrowa,
Karnieszewice, Skibno, Sian6w 2 (gmina Sianow); w solectwie Bobrowiczki, Bobrowice,
Rzyszczewo, Smardzewo (gmina Slawno) - spos6b zwyczajowo przyj~ty na terenie Gmin.

•

tablicach ogloszen oraz stronie intemetowej: Urz~du Gminy Slawno, Urz~du Miasta i Gminy Sian6w
oraz Urz~du Miejskiego w Slawnie.

Urz~du

Gminy

Malechowo

Gminy Malechowo,

POUCZENIE
Zgodnie z art. 49 KP A, w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub winny zwyczajowo przyj~ty w
danej miejscowosci spos6b publicznego oglaszania, zawiadomienie b<tdz dor((czenie uwaza si~ za dokonane
po uplywie czternastu dni od dnia publicznego ogloszenia
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