
Szczecinek, dnia 28.02.2022 r.

BURMISTRZ 
MIASTA SZCZECINEK 
woj. zachodniopomorskie 

PP.6220.1.6.2021

OBWIESZCZENIE 
BURMISTRZA MIASTA SZCZECINEK

Na podstawie ark 30, art. 33 ust. 1 i art. 79 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 2021 r. poz. 2373, z późn. zm.)

- o ponownym przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 
planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu garaży i parkingów służących 
obsłudze realizowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługą w parterze wraz 
z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, na działkach ewidencyjnych nr: 63, 66/5 obręb 0012 
przy ulicy Lelewela w Szczecinku, w związku z przedłożonym w dniu 23.02.2022 r. uzupełnieniem 
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, przez inwestora TREGA 
INYESTMENTS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

- na wniosek TREGA INYESTMENTS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Towarowa 28, 00-839 
Warszawa, złożony w dniu 18.06.2021 r. i uzupełniony w dniu 15.07.2021 r. zostało wszczęte 
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
dla ww. przedsięwzięcia;

- organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Miasta Szczecinek, natomiast organami 
właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są: Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Szczecinku (ul. Ordona 22, 78-400 Szczecinek) oraz Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Szczecinie (Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie, ul. Mieszka I 24, 75-132 
Koszalin);

- społeczeństwo może zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, tj. z wnioskiem
0 wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami, w tym z raportem o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko i uzupełnieniem raportu, postanowieniami organu właściwego do 
wydania decyzji oraz stanowiskami innych organów, jeżeli są dostępne w terminie składania uwag
1 wniosków) - dokumentacja wyłożona jest do wglądu w Urzędzie Miasta Szczecinek, plac 
Wolności 13, w Wydziale Planowania Przestrzennego w pok. nr 209 (II piętro) - w niżej 
ustalonym terminie;

- w terminie 30 dni, tj. od dnia 01.03.2022 r. do dnia 30.03.2022 r. można składać uwagi 
i wnioski w przedmiotowej sprawie, w ramach udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Urzędu Miasta Szczecinek, plac 
Wolności 13, w Biurze Obsługi Interesanta (parter), ustnie do protokołu, za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym (e-mail: urzad@,um.szczecinek.pB;

- organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Szczecinek;
- zgodnie z art. 35 ustawy cyt. powyżej, uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, o którym 

mowa powyżej, pozostawia się bez rozpatrzenia.

sprawę prowadzi Marlena Zając

Zamieszczono obwieszczenie:
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecinek
- na stronie internetowej i BIP Urzędu Miasta Szczecinek
- w miejscu planowanego przedsięwzięcia 
dnia 28.02.2022 r.

podaję do publicznej wiadomości informacje:

Wydział Planowania Przestrzennego
pok. nr 209
tel. 094-37-141-46
e-mail: m.zajac@um.szczecinek.pl Dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego

mailto:m.zajac@um.szczecinek.pl

