Będzino, dnia 18 marca 2019 r.
PP.6220.6.2018

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BĘDZINO
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2096) 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 2018 r. poz. 2081),
Wójt Gminy Będzino zawiadamia strony postępowania, że:
1) w dniu 16.10.2018r,. Wójt Gminy Będzino na podstawie art. 50 § 1 kpa wezwał inwestora do uzupełnienia
przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia. Pismem z dnia 07.02.2019 r. (data wpływu do tutejszego
urzędu 11.02.2019r.) inwestor przedstawił uzupełnienie do karty informacyjnej przedsięwzięcia. W związku ze
złożonym przez inwestora uzupełnieniem karty informacyjnej, pismem z dnia 11.02.2019r. Wójt Gminy Będzino
przesłał uzupełnienie karty informacyjnej do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny
Zarząd Gospodarki Wodnej.
2) w toku postępowania organ uzyskał niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach opinie.
Mając na uwadze opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej Wójt Gminy Będzino wydał postanowienie znak PP.6220.6.2018 z dnia 12.03.2019r., w którym
stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla
planowanego przedsięwzięcia pod : ”Przebudowa drogi powiatowej Nr 3508Z na odcinku Dobiesławiec-Mścice”
prowadzonej na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie, 76-015 Manowo 12A

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na działce nr 30/2 obręb ewidencyjny Dobiesławiec, oraz
działce nr 103 obręb ewidencyjny Mścice, gm. Będzino.
Na niniejsze postanowienie nie służy stronom zażalenie.
Postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Będzino.
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.
Niniejsze obwieszczenie stanowi zawiadomienie stron postępowania o podjęciu czynności administracyjnej,
którego doręczenie staje się skuteczne z upływem 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

