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PP.6220.1.11.2014

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA SZCZECINEK
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 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 2013r. poz. 1235
z późn. zm.),

zawiadamiam strony postępowania,
że na podstawie art. 64 ust. 1 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 2013r. poz. 1235 z późn. zm.), zwrócono się o opinię co do
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku
stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
w związku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg na osiedlu „Raciborki”, na terenie działek nr: 33
w obrębie 21; 5/11, 5/21, 6/4, 9/1, 10/29, 10/34, 18/16, 22/5, 23/4, 24/22, 25/15, 25/17, 25/25, 25/26,
25/42, 25/43, 25/44, 30, 31/3, 31/10, 31/11, 31/13, 32/1, 38/2, 39/1, 39/2, 85, 86 w obrębie 22
w Szczecinku – złożonym przez: Autorską Pracownię Projektową mgr inż. Jana Sontowskiego,
ul. Świerkowa 27, 75-644 Koszalin – pełnomocnika inwestora Burmistrza Miasta Szczecinek.

Organem właściwym do wydania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie (Wydział
Spraw Terenowych w Koszalinie, ul. A. Mickiewicza 26, 75-004 Koszalin) oraz Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku (ul. Ordona 22, 78-400 Szczecinek).

Zamieszczono obwieszczenie:
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecinek
- na stronie internetowej i BIP Urzędu Miasta Szczecinek
- w miejscu planowanej inwestycji
dnia 29.10.2014r.
Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

