
URZĄD GMINY BĘDZINO, BĘDZINO 19, 76-037 BĘDZINO 

 

Będzino, dnia 25 września 2018 r. 

PP.6220.6.2018 

OBWIESZCZENIE 

 

Wójta Gminy Będzino 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie  

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

 

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 2017 r. poz. 1257), zwane dalej kpa w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 75 ust. 4 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 2017 r. poz. 1405), zwanej dalej ustawą ooś 

 

zawiadamiam strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ”Przebudowa drogi powiatowej Nr 3508Z na odcinku 

Dobiesławiec-Mścice” 

 

Postępowanie prowadzone jest na Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie, 76-015 Manowo 12A  działającego z 

pełnomocnictwa Energa – Operator S.A. ul. Morska 10, 75-950 Koszalin, z dnia 30.08.2018 r. (data wpływu do 

tutejszego urzędu 31.08.2018r.)  

 

Zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy ooś w przypadku przedsięwzięcia, wykraczającego poza obszar jednej gminy decyzję o 

środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, burmistrz, prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje 

się największa część terenu w związku z powyższym organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Będzino.  

Zgodnie z art. 64 ust. 1 i art. 77 ust. 1 ustawy ooś postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje Wójt Gminy 

Będzino, po: 

• zasięgnięciu opinii z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie, 

ul. Adama Mickiewicza 26, 75-004 Koszalin, z  Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarząd 

Zlewni w Koszalinie, ul. Gnieźnieńska 7, 75-736 Koszalin oraz z Państwowym Powiatowym Inspektorem 

Sanitarnego, ul. ul. Spedytorska 6/7, 70-632 Szczecin 

 

Z dokumentacją sprawy, strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Będzinie, 76-037 

Będzino 19, w pokoju nr 3, w godzinach od 800 do 1400, po telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 94-31-62-532. 

Strony postępowania mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie urzędu lub na adres: Wójt Gminy Będzino, 

Będzino 19, 76-037 Będzino. 

Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

 

 

 

 


