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Baranów, 11 czerwca 2018 roku
GP.6220.05.2018.KP

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Baranów
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji
polegającej na "Przebudowie linii napowietrznej WN 110 kV relacji GPZ Kępno - GPZ
Wieruszów o łącznej długości ok. 12 km, przez gminy: Baranów, Wieruszów"

Zgodnie z art. 49 w związku z art. 10 § 1 i art. 61 § 4, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks
postępowania
administracyjnego
(Dz.
U.
z
2017r.
poz.
1257
z późno zm.), a także zgodnie z art. 33 ust. 1 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października
2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (t.j. Dz. U.
z 2017r., poz. 1405) zawiadamiam, że w dniu 11 czerwca 2018 roku wydana została decyzja o
środowiskowych uwarunkowaniach nr GP.6220.05.2018.KP dla ww. inwestycji.
Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy w
Baranowie, Rynek 21,63-604 Baranów, pokój nr 302.
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Kaliszu w terminie 14 dni od daty jego publicznego ogłoszenia
za pośrednictwem Wójta Gminy Baranów.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za
dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze
obwieszczenie
zostaje podane do publicznej
wiadomości
przez
zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie BlP Gminy Baranów,
Gminy Wieruszów, oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baranów i
Gminy Wieruszów.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracjjnego(Dz.
U. z 2017r. poz. 1257 z późno zm.), zawiadomienie poprzez
obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
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