
Będzino, dnia 03 listopada 2021 r.
PP.6220.9.2021

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  2021r.  poz.  735)  w  związku  z  art.  33  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 2021r. poz. 247), 

zawiadamiam strony postępowania, że:
1) W  dniu  15.10.2021r.  Regionalny  Dyrektor  Ochrony  Środowiska  wezwał  inwestora  do  uzupełnienia  karty

informacyjnej  przedsięwzięcia.  Pismem z dnia 19.10.2021r.  Wójt Gminy Będzino  na podstawie art. 50 § 1 kpa
wezwał inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia. 

2) Pismem z dnia 08.11.2021r. inwestor wystąpił o przedłużenie terminu przedłożenia uzupełnienia. Pismem z dnia
09.11.2021r. Wójt Gminy Będzino zwrócił się z prośbą o przedłużenie terminu na złożenie pisemnych uzupełnień i
wyjaśnień  do  przedłożonej  karty  informacyjnej  do  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska.  W  dniu
22.11.2021r.  Regionalny  Dyrektor  Ochrony  Środowiska  przedłużył  termin  na  wniesienie  uzupełnienia  do  dnia
30.11.2021r. 

3) W  dniu  25.11.2021r.  (data  wpływu  do  urzędu  29.11.2021r.)  Inwestor  złożył  uzupełnienie  karty  informacyjnej
przedsięwzięcia.  Powyższe  uzupełnienie  zostało  przesłane  w  dniu  30.11.2021r.   do  Regionalnego  Dyrektora
Ochrony  Środowiska  w  Koszalinie,  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  oraz  Państwowego
Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie.

4) w toku postępowania organ uzyskał opinię stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania od
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, ZNS.9022.4.34.2021 

5) w toku postępowania organ uzyskał opinię stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania od
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, SZ.ZZŚ.4360.248.2021.DL 

6) o  wyznaczeniu  nowego  terminu  wydania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla
przedmiotowego przedsięwzięcia, to jest w terminie do 30 dni od zebrania całego materiału dowodowego
dającego podstawę do określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedmiotowego przedsięwzięcia,
w tym otrzymania zwrotnych obwieszczeń. 

               Postępowanie prowadzone jest na wniosek SIG POLSKA PORTFOLIO 8 Sp. z o.o. pl. Marszałka J.
Piłsudskiego 2  z dnia 17.04.2021r.  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsięwzięcia pod nazwą  „Budowa  jedenastu wolnostojących farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 11   MW
wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych 198/7, 198/8, 198/10, 198/11, 198/12, 198/13, 198/14,
198/16, 198/18, 198/19, 198/20, 223/1, 215/1, 215/2, 215/3, 215/4, 215/5, 215/6, 215/7, 215/8, 215/9, 215/10, 215/11,
215/12, 215/13 obręb Mścicie (gmina Będzino, powiat koszaliński)”

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.

Niniejsze  obwieszczenie  stanowi  zawiadomienie  wszystkich  stron  postępowania,  którego  doręczenie  staje  się
skuteczne z upływem 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
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