
 

URZĄD GMINY BĘDZINO, BĘDZINO 19, 76-037 BĘDZINO 

 

Będzino, dnia 21 sierpnia 2013 r. 

PP.6220.1.2013 

ZAWIADOMIENIE 

 

Wójta Gminy Będzino 

o wszczęciu postępowania w sprawie  

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

 

na podstawie art. 10 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) w związku z art. 73 ust. 1 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 ze 

zmianami) 

 

zawiadamiam wszystkie strony w sprawie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn:  

 

zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni jeziora Jamno – przywrócenie parametrów technicznych 

wałów przeciwpowodziowych na południowym brzegu jeziora Jamno” położonych w: 

 obrębie ewidencyjnym Strzeżenice i Dobiesławiec w gminie Będzino,  

 obrębie ewidencyjnym Mielno w gminie Mielno, 

 obrębie ewidencyjnym Kleszcze w gminie Sianów, 

 obrębie ewidencyjnym 53 i 54 w gminie Koszalin, 

 

Inwestor: Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie 

Al. Papieża Jana Pawła II nr 42, 70-415 Szczecin 

 

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 

listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 213, poz. 1397) nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko. 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 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), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego 

przedsięwzięcia wydaje Wójt Gminy Będzino po zasięgnięciu opinii:  

 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie, ul. Adama 

Mickiewicza 26 75-004 Koszalin 

 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, ul. Zwycięstwa 136, 75-613 Koszalin 

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie oraz mogą 

składać uwagi i wnioski w siedzibie lub na adres: Wójt Gminy Będzino, Będzino 19, 76-037 Będzino. 

 

 

 

 

 

 

 

 


