Będzino, dnia 06 grudnia 2018r.

PP.6220.2.2018
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BĘDZINO

Na podstawie art. 29, art. 33 ust. 1, art. 34 w związku z art. 79 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 2018r. poz. 2081), zwanej dalej ustawą ooś
podaje się do publicznej wiadomości
że Wójt Gminy Będzino, przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu
procedury udziału społeczeństwa dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stacji transformatorowej 110/15 kV
GPZ Mielno”, PLTL15511”
Lokalizacja: działka nr 135/1, obręb ewidencyjny Strzeżenice, gm. Będzino.
Niezbędna dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Będzinie, 76-037 Będzino
19, w pokoju nr 3. Z niezbędną dokumentacją sprawy można się zapoznać po uprzednim telefonicznym
uzgodnieniu terminu pod nr 94-31-62-532.
Postępowanie prowadzone jest na wniosek Jarosława Dąbrowskiego, ul. Rybitwy 35A, 30-722 Kraków, adres do
korespondencji: ENERGOPROJEKT – KRAKÓW S.A., ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków działającego z
pełnomocnictwa ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk,
z dnia 16.05.2018r. (data wpływu do urzędu 18.05.2018r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Będzino. Zgodnie
z art. 77 ust. 1 ustawy ooś, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia
wydaje Wójt Gminy Będzino, po uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem
Ochrony Środowiska, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody
Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.
Zgodnie z art. 29 ooś każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału
społeczeństwa
Jednocześnie informuję o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie, w ramach udziału
społeczeństwa w postępowaniu, w terminie 30 dni, to jest od dnia 17 grudnia 2018r. do dnia 15 stycznia 2019r.
włącznie.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej, na adres Wójt Gminy Będzino, 76-037 Będzino 19;
2) ustnie do protokołu, w siedzibie Urzędu Gminy w Będzinie, 76-037 Będzino 19, w pokoju nr 3, po
telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr 94-31-62-532;
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym
podpisem elektronicznym, na adres e-mailowy ug@bedzino.pl
Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków w przedmiotowym postępowaniu jest Wójt Gminy Będzino.
Zgodnie z art. 35 ustawy ooś uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, pozostawione będą bez rozpatrzenia.

