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Ślesin, dn.O 1.07.2015

wg rozdzielnika

Obwieszczenie Burmistrza
Na podstawie

art.49,

art.61 ustawy

postępowania administracyjnego

Miasta i Gminy Ślesin
z dnia

14 czerwca

1960 roku- Kodeks

(Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późno zm.) oraz art.79 ust.1 art.

74 i art. 30, 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 2008,

w ochronie środowiska oraz o ocenach

r 199 poz. 1227 ze zm.)

Zawiadamiam
o wszczęciu postępowania
linii 400 kV Jasiniec-Pątnów

administracyjnego

w sprawie "budowy odcinka obejściowego

w celu usunięcia kolizji istniejących linii 220 kV Jasiniec -

Pątnów tor l i tor 2 z planowaną Odkrywką Ościsłowo, gmina Ślesin oraz gmina Skulsk".
Zgodnie z art. 75 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 2013 r. poz. 1235 z późno zm.) organem właściwym
do

wydania

decyzji

o

środowiskowych

uwarunkowaniach

dla

przedmiotowego

przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin.
Organem

właściwym

do

dokonania

uzgodnienia

planowanego

przedsięwzięcia

jest

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, natomiast organem właściwym do
wydania opinii jest Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu.
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ślesin, ul.
Kleczewska 15

w pokoju nr 16 w godzinach pracy urzędu od poniedziałku

do piątku

w

przez wywieszenie

na

terminie 14 dni od daty otrzymania informacji.
Niniejsze zawiadomienie

zostaje podane stronom do wiadomości

tablicy ogłoszeń i zamieszczenie

na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej

Gminy Ślesin www.bip.slesin.pl.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od

•

•

dnia publicznego ogłoszenia.
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