WÓJT GMINY BĘDZINO
76-037 BĘDZINO 19
woj. zachodniopomorskie

Będzino, dnia 06 lutego 2014 r.

PP.6220.4.2013

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Będzino

na podstawie art. 10 § 1, art. 61 § 1 i 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 73 ust. 1 i 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 ze zmianami),
zawiadamiam wszystkie strony postępowania


o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa jednej elektrowni wiatrowej w obrębie
ewidencyjnym Tymień na działce nr 170, w gminie Będzino”.



o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie z prośbą o wydanie
opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art.64 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 78 ust. 1 pkt
2 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 (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1235 ze zm.),



o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Koszalinie z prośbą o wydanie opinii
w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 03
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235)

Postępowanie prowadzone jest na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie,
złożony dnia 16.10.2013 r. uzupełniony pismami z dnia 22.10.2013 r. 04.12.2013 r. 22.01.2014 r. i 27.01.2014 r.
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

Z dokumentacją można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Będzinie, 76-037 Będzino 19, w pokoju nr 2,
po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr 94 31-62-540.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków w przedmiotowym postępowaniu jest Wójt Gminy
Będzino.
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 6 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 ze zm.), inwestycja należy do
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Niniejszym informuje się o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania, wynikających z art. 10 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), zwanej dalej KPA.
Osoby, którym przysługuje status strony, wynikający z art. 28 KPA, mają możliwość:
 czynnego udziału w każdym stadium postępowania,
 zapoznania się z przedłożoną dokumentacją w przedmiotowej sprawie,
 wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów i dowodów oraz zgłaszania swoich uwag i wniosków.
Jednocześnie informuje się strony postępowania, że z uwagi na złożoność zagadnień, termin wydania
przedmiotowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wyznacza się do dwóch miesięcy od zebrania całego
materiału dowodowego dającego podstawę do określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedmiotowego
przedsięwzięcia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym
wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Będzinie oraz wywieszone na
tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy w Będzinie oraz sołectwa Tymień.
Zgodnie z art. 49 KPA obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

