OBWIESZCZENIE
Stosownie do art. 33 ust. 1, art. 34, art. 35 w związku z art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z póź. zm.),

STAROSTA POLICKI
podaje do publicznej wiadomości
informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zamierzenia
budowlanego pn. „rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w celu zasilenia domków jednorodzinnych
w Myśliborzu Wielkim, gm. Nowe Warpno.
Inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr 94, 95, 448/21, 106 i 69/7 celem zasilenia działek nr 448/4448/14 oraz 448/17-21 w Myśliborzu Wielkim, obręb Myślibórz Wielki, gm. Nowe Warpno”.
Ocena ta przeprowadzana jest w ramach postępowania administracyjnego oznaczonego sygnaturą:
AB.MW.7351-20W/09, wszczętego na wniosek złożony w kancelarii Starostwa Powiatowego w dniu
17 września 2009 r. na wniosek przez Grzegorza Stasika, działającego z upoważnienia ENEA Operator Sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Strzeszyńskiej 58 w Poznaniu, w sprawie pozwolenia na budowę dla ww. zamierzenia
budowlanego.
Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji o pozwoleniu na budowę jest Starosta Policki.
Organem właściwym do wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji
przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 jest Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Szczecinie.
Informuję, że zgodnie z art. 29 ww. ustawy, każdy ma prawo do zapoznania się z niezbędną dokumentacją
oraz do składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.
Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją spraw oraz złożyć uwagi i wnioski w
formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz drogą elektroniczną – kancelaria@policki.pl, w terminie 21 dni od
daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, tj. od dnia 13 stycznia 2011 r. do dnia
3 lutego 2011 r., w Starostwie Powiatowym w Policach, Wydział Architektury i Budownictwa, ul. Tanowska
8 72-010 Police, II piętro, pokój 226, w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałek od 9 00 do 1700 a w
pozostałe dni od 730 do 1530.
Złożone wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Szczecinie.
Zgodnie z art. 35 ww. ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie podanego wyżej terminu pozostawia się
bez rozpatrzenia.

