
Szczecinek, dnia 12.04.2022 r.

BURMISTRZ 
MIASTA SZCZECINEK 
woj. zachodniopomorskie

PP.6220.1.14.2021

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA SZCZECINEK

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

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 14/2021 z dnia 11.04.2022 r. 
znak PP.6220.1.14.2021 dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw 
płynnych wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą, na działce ewidencyjnej nr 2/16 w obrębie 0015 
przy ul. Rybackiej w Szczecinku.

Z treścią decyzji, o której mowa powyżej strony postępowania mogą zapoznać się 
w Urzędzie Miasta Szczecinek, plac Wolności 13, w Wydziale Planowania Przestrzennego 
w pok. nr 209 (II piętro).

Treść decyzji udostępniona jest również na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta Szczecinek (w zakładce INWESTYCJE - Inwestycje a środowisko) na 
okres 14 dni od dnia 12.04.2022 r.

W przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 ustawy Kodeks postępowania 
administracyjnego o decyzji, która podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał 
decyzję, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia 
stronie odpis decyzji w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi 
dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

Jeżeli decyzja, o której mowa powyżej, nie może być udostępniona stronie w sposób lub 
formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej 
formie odpis decyzji może być niezwłocznie udostępniony.

Od ww. decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Szczecinek w terminie 14 dni od 
dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia tutejszemu organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia 
odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

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

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 wraz z treścią decyzji
- w miejscu planowanego przedsięwzięcia
dnia 12.04.2022 r.

zawiadamiam strony postępowania poprzez obwieszczenie

Pouczenie

sprawę prowadzi Marlena Zając 
Wydział Planowania Przestrzennego 
pok. nr 209
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