
Szczecinek, 04.05.2022 r.

BURMISTRZ 
MIASTA SZCZECINEK 
woj. zachodniopomorskie

PP.6220.1.1.2022

OBWIESZCZENIE 
BURMISTRZA MIASTA SZCZECINEK

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.) oraz 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 2021 r. poz. 2373, 
z późn. zm.),

zawiadamiam strony postępowania poprzez obwieszczenie:

1. o ponownym zwróceniu się o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko albo o stwierdzenie, czy zachowuje ważność stanowisko 
wyrażone w poprzedniej opinii do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Szczecinku (ul. Ordona 22, 78-400 Szczecinek) oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich 
w Pile (ul. Motylewska 7, 64-920 Piła), w związku ze złożonym uzupełnieniem do karty 
informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej dla inwestycji polegającej na budowie stacji paliw na 
działce ewidencyjnej nr 3/3 w obrębie 0015 przy ul. Rybackiej w Szczecinku wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą realizowaną na działkach ewidencyjnych nr: 1, 3/3, 3/1, 3/2, 4/1, 30/1, 31/14 
w obrębie 0015 w Szczecinku,

2. o przekazaniu uzupełnionej dokumentacji Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska 
w Szczecinie (Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie, ul. Mieszka I 24, 75-132 Koszalin), 
w związku z wezwaniem z dnia 06.04.2022 r. znak WST-K.4220.124.2022.BM, w celu zajęcia 
stanowiska w przedmiotowej sprawie,

3. o możliwości zapoznania się z opiniami i pozostałą dokumentacją sprawy w Urzędzie Miasta 
Szczecinek, plac Wolności 13, w Wydziale Planowania Przestrzennego (pok. nr 209 II piętro 
w budynku A).

Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne 

obwieszczenie.

Zup. BURMISTRZA MIASTA 

Seweryn Lcchi
Dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego

sprawę prowadzi Marlena Zając
Wydział Planowania Przestrzennego
pok. nr 209
tel. 094-37-141-46
e-mail: m.zajac@um.szczecinek.pl

Zamieszczono obwieszczenie:
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecinek
- na stronie internetowej i BIP Urzędu Miasta Szczecinek
- w miejscu planowanego przedsięwzięcia
dnia 04.05.2022 r.
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