
Będzino, dnia 18 listopada 2013 r. 

PP.6220.1.2013 

OBWIESZCZENIE 

WÓJTA GMINY BĘDZINO 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 

267) w związku z art. 74 ust. 3 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),  

zawiadamiam strony postępowania 

 

o wydanym w dniu 14.11.2013 r. postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 

dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni jeziora Jamno – 

przywrócenie parametrów technicznych wałów przeciwpowodziowych na południowym brzegu jeziora 

Jamno” 

 

Postępowanie prowadzone jest na wniosek , Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w 

Szczecinie, Al. Papieża Jana Pawła II nr 42, 70-415 Szczecin, o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni 

jeziora Jamno – przywrócenie parametrów technicznych wałów przeciwpowodziowych na południowym 

brzegu jeziora Jamno”. 

 

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Będzino.  

Zgodnie z art. 64 ust. 1 i art. 77 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 

2013 r. poz. 267) postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje Wójt Gminy Będzino, po: 

 zasięgnięciu opinii i uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 
Środowiska, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie, ul. Adama Mickiewicza 26, 75-004 Koszalin 

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

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Gminy, 

Będzino 19, 76-037 Będzino, po telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 94-31-62-532. 

Na powyższe postanowienie nie przysługuje zażalenie. 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. według rozdzielnika 
2. a/a, KZ (tel. 94-31-62-532) 

 


