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Zawiadomienie

Na podstawie art. 61 S 4, w trybie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postqpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z p62n. zm.), dalej k.p.a.,
w zwiqzku z art.74 ust, 3 ustawy z dnia 3 pa2dziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o Srodowisku ijego ochronie, udziale spoleczeistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2Q81 z po2n. zm,), dalej ustawy ooS
zawiadamiam strony postgpowania o wszczqciu postqpowania w sprawie decyzli o
Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiqwzigcia polegajqcego na podwieszeniu
drugiego toru 400 kV na linii Ostrow - Kromolice. Postqpowanie zostalo wszczgte na wniosek
Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., dzialajqcych przez pelnomocnika pana Tomasza
Jakubowskiego. Wniosek o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach wplynql do
tutejszego organu 11.03.2019 r., a 6.05.2019 r. zostal uzupelniony przez pelnomocnika.

Strony postgpowania mogq zapoznae sig z aktami sprawy w siedzibie Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Poznaniu, ul. Jana Henryka Dqbrowskiego 79, pok6j 1106,
piqtro Xl, w godzinach:

- poniedzialek: 8:30 - 16:00,

- od wtorku do piqtku: 8:15 - 15:00.

Ponadto, na podstawie ad. 36 S 1, w trybie art.49 k.p.a., w zwiqzku z art.74 ust.3
ustawy oo5 zawiadamiam strony postgpowania,2e postanowienie okreSlajqce zakres raportu
o oddzialywaniu przedsigwziqcia na Srodowisko w toku postqpowania o wydanie decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiqwziqcia polegajqcego na podwieszeniu
drugiego toru 400 kV na linii Ostr6w - Kromolice, nie moglo byc wydane w terminie.

Ponadto zawiadamiam, 2e sprawa dotyczqca wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla ww, przedsiqwziqcia, nie mogfa bye zalatwiona w terminie.

Przyczynq zwloki jest skomplikowany charakter sprawy, wynikajqcy z konieczno6ci
zasiqg n iqcia opin i i org an6w wsp6ldzialajqcych

Zawiadamiam zatem o wyznaczeniu nowego terminu wydania postanowienia
okre6lajqcego zakres raportu o oddzialywaniu przedsiqwziqcia na Srodowisko do
10.07 .2019 r. i o wyznaczeniu nowego terminu zalatwienia sprawy do 9.08.2019 r.

Na podstawie aft. 37 S 1 k,p.a. stronie slu2y prawo do wniesienia ponaglenia do
Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska za poSrednictwem Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Poznaniu jeZeli nie zalatwiono sprawy w terminie okreSlonym w art.
35 k.p.a. lub przepisach szczeg6lnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 $ 1 k.p.a.
(bezczynnoSC) lub jeZeli postgpowanie jest prowadzone dlu2ej niZ jest to niezbqdne do
zalatwienia sprawy (przewlekloSQ. Ponaglenie zawiera uzasadnienie (art. 37 S 2 k.p.a.).

JednoczeSnie, informujg strony postgpowania, 2e zawiadomienia o pozostalych
czynno5ciach organu w przedmiotowej sprawie, publikowane.bqdq wylqcznie na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Poznaniu, pod
adresem: http://bip. poznan. rdos.qov. pl

Publiczne udostqpnienie niniejszego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Poznaniu nastgpuje z dniem 7.06.2019 r.

z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Poznaniu

Zbigniew Golqbiewski
Kierownik Oddzialu

Decyzji o Srodowiskowych Uwarunkowaniach
I Przedsigwzig6 Liniowych

ul. Jana Henryka Dqbrowskiego 79, 60-529 Poznah, tel. 61 639 64 00, faks 61 639 64 47,
sekretariat, pozna n@rdos. gov. pl, pozna n. rdos. gov. pl
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Podpis i pieczg6 osoby potwierdzajqcej

Art. 61 S 4 k.p.a. O wszczqciu postgpowania z urzgdu lub na 2qdanie jednej ze stron nalezy zawiadomi6
wszystkie osoby bgdqce stronami w sprawie.
Art. 49 $ 1 k.p.a. Je2eli przepis szczeg6lny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnoSciach
organu administracji publicznej mo2e nastqpic w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego
ogloszenia zwyczajowo przyjgtej w danej miejscowo3ci lub pzez udostgpnienie pisma w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej wla6ciwego organu administracji publicznej.
Art. 49 S 2 k.p.a. Dzieh, w kt6rym nastqpilo publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogloszenie lub
udostgpnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje sig w treSci tego obwieszczenia, ogloszenia lub
w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uwaza sig za dokonane po uplywie czternastu dni od dnia, w
kt6rym nastqpilo publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogloszenie lub udostgpnienie pisma w Biuletynie
Informacji Publicznej.
Art. 74 ust. 3 usfawv oo5 Je2eli liczba stron postgpowania o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
przekracza 20, stosuje sig przepis arl.49 k.p.a.
Art. 36 $ 'l k.p.a. O ka2dym przypadku niezalatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest
obowiqzany zawiadomi6 strony, podajqc ptzyczyny zwloki, wskazujqc nowy termin zalatwienia sprawy oraz
pouczajqc o prawie do wniesienia ponaglenia.
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