
 

STAROSTA KOSZALIŃSKI 
ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin  

Koszalin, 16 marca 2023 r. 

(nazwa i adres organu) (miejscowość i data) 

B.6740.952.2021.SR  
 (nr rejestru organu) 

 

OBWIESZCZENIE 

STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO  

o wydaniu postanowienia 

 

Starosta Koszaliński na podstawie art. 49a k.p.a. (Dz. U z 2022 r., poz. 2000 ) w związku z art. 72 ust. 6 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 2022r., poz. 1029) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o 

dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 902)  

 

zawiadamia o wydaniu w dniu 16 marca 2023 r.,  na wniosek Enertrag Dunowo Sp. z o.o., 70-445 Szczecin, Al. Jana Pawła II 

15/4, postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Nr B/1095/2019 wydanej przez Starostę 

Koszalińskiego w dniu 28 listopada 2019 r., znak: BOŚ.6740.432.2016.ŁD/SR  zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej 

pozwolenia na budowę Farmy Wiatrowej Wierzchomino; Elektrownia wiatrowa EW K7, w obr. Będzino, dz. nr 219, 220/1, 220/2, 

gm. Będzino. 

 

Z treścią wydanego postanowienia oraz aktami sprawy stanowiącymi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 

2001r. o dostępie do informacji publicznej, można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie przy ul. 

Racławickiej 13. (pok. 224, w godz. 8:00 – 14:30, tel. (94) 71-40-124) w terminie 14 dni od daty umieszczenia w Biuletynie 

Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Koszalinie. 

 

Data umieszczenia obwieszczenia: 17-03-2023 r. 

 

Sprawę prowadził: Wioleta Narolska - inspektor, tel. (94) 71-40-124. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej - udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje 

bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja nie może być 

udostępniona w tym terminie, Starosta Koszaliński powiadamia w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku o powodach opóźnienia 

oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. 

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono: 

1. tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Koszalinie 

2. www.bip.powiat.koszalin.pl 

3. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Będzino 

4. www.bip.bedzino.pl 

5. a/a 

 


