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ZAWIADOMIENIE

Regionalnego Dyrektora ochrony środowiska w opo!u

DziałĄąc na podstawie ań.49 ustawy zdnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U, z 2013r', poz' 267 z poŻn, zm,), w związku z art' 74 ust' 

-ó 
ustawy

z dnia3 paŹdziernika 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku ijego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływinia na Środowisko
(pz u z 2013 r. poz' 1235 z poŹn. zm,), Regiona|ny Dyrektor ochrony środowiska w
Opolu

zawiadamia stronv postępowania

o wydanej w dniu 6'02.2015r', na Wniosek SpÓłki Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul.
Warszawska 165' 05-520 Konstancin-Jeziorna, decyz]i nr WooŚ.4202.1'2)14'|ac'rc o
środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie dwutorowej
|inii napowietrznej 400 kV Dobrzeń _ nacięcie |inii Pasikurowice - Wrocław na odcinku oó
stacji Dobrzeń do obrębu Wierzbnik w gminie Grodków oraz przebudowa |inii 400 kV
Dobrzeń.AlbrechciceMielopole na odcinku od słupa nr 53/257 do słupa nr 53/260 na
przedpo|u stacji Dobrzeń'' Linia 400 kV o długości 42,8 km będzie realizowana na terenie
gminy Dobrzeń Wielki w obrębach: Dobrzeń Mały, Czarnowąsy, na terenie gminy Dąbrowa w
obrębach: Że|azna, Niewodniki, Narok, Skarbiśzów, na teienie gminy Lewin Brzeski W
obrębach: Borkowice, Skorogoszcz, Puecza, o|drzyszowice, Strosżowibe, Sarny Małe, na
terenie gminy Niemod]in w obrębach: Magnuszowice , Sarny Wie|kie, na terbnie gminy
olszanka w obrębach: Michałów, Czeska Wieś, Jankowice Wie|kie, Przylesie na terenie óminvGrodkÓw w obrębach: Lipowa, Przy|esie Do|ne, Wierzbnik.

Z treścią d;lcyz.1i strony postępowania mogą zapoznać się w śiedzibie Regionalnej
Dyrekcji ochrony Srodowiska w opo|u, u|. obrońców Stalingradu 66.

od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Genera|nego Dyrektora
ochrony Srodowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora ochrony śrołowiska
w Opolu, w terminie 28 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
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Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

Wywieszono w... . . . . . . . . . . . . . . . .  na okres od dnia . . , . . . . . .  do dnia
(gdzie)

PieczęĆ urzędu i podpis:
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zAwlADoMIEN|Ę
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w CIpolu

Działając na podstawie ań. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. 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
poŻn. zm. ) zwanej dalej ustawą ooś, Regionalny Dyrektor ochrony Środowiska w opolu

Fodaie do pub|icznei wiadomości informacie:

o wydanej w dniu 06.02'2015r., na wniosek Spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.,
u|' Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, decyĄi nr WooS.4202'1'2014,|oC.,lg o
środowiskowych uwarunkowania d|a przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie dwutorowej
|inii napowietrznej 400 kV Dobrzeń - nacięcie |inii Pasikurowice - Wrocław na odcinku od
stacji Dobrzeń do obrębu Wierzbnik w gminie Grodków oraz przebudowa linli 400 kV
Dobrzeń.A|brechciceMlie|opo|e na odcinku od stupa nr 53t257 do słupa nr 53/260 na
przedpo|u stacji Dobrzeń'' Linia 400 kV o dtugości 42,8 km będzie rea|izowana na terenie
gminy Dobrzeń Wielki w obrębach: Dobrzeń Mały, Czarnowąsy, na terenie gminy Dąbrowa w
obrębach: Żelazna, Niewodniki, Narok, SkarbiszÓw, na teienie gminy Lewin Brzeski W
obrębach: Borkowice, Skorogoszcz, Przecza, o|drzyszowice, Stroszowice, Sarny Małe, na
terenie gminy Niemod|in w obrębach: Magnuszowice , Sarny Wie|kie, na terenie gminy
olszanka w obrębach: Michałów, Czeska Wieś, Jankowice Wielkie, Przylesie na terenie gminy
Grodkow w obrębach: Lipowa, Przy|esie Do|ne, Wierzbnik.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy zapoznaó się mozna zgodnie
z zasadami zawarlymi w DZIALE || wyzej cyt. ustawy ooś.

Zawiadomienie wywiesza się na okres 21 dni

Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodoyiska w Opolu
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Wywieszono w . . .  na okres od dnia . .  . . . . .do dnia
(sdzie)

Pieczęć urzędu; podpis


