Trzebiatów, dnia 09.08.2018 r.
Nasz znak: POŚ.6220.8.2018

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA TRZEBIATOWA
z dnia 9 sierpnia 2018 r.
Stosownie do art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 kodeksu postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 12571 ze zm.) w związku z
art. 74 ust. 3 pkt 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 (t.j.
Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.)
zawiadamiam strony postępowania,
że pismami znak: POŚ.6220.8.2018 z dnia 07.06.2018 r., stosownie do
art. 64 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 (t.j.
Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), wystąpiono do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni Dziwny i Regi w
Gryficach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Gryficach o wyrażenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi
wojewódzkiej nr 102 na odcinku Lędzin – Trzebiatów” planowanego
do realizacji na terenie gminy Trzebiatów i gminy Karnice, powiat
gryficki, w ramach prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia.
Jednocześnie zawiadamiam, że pismem z dnia 31.07.2018 r., znak
sprawy WST-K.4220.88.2018.NK.2 Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Szczecinie, pismem z dnia 18.06.2018 r., znak sprawy
SZ.ZZŚ.1.436.1.32.2018.AŚ Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie Zarząd Zlewni Dziwny i Regi w Gryficach i Opinią sanitarną z
dnia 20.06.2018 r., znak sprawy N.NZ.403.13.2018 Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach organy współdziałające
wyraziły opinie w kwestii potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
tego przedsięwzięcia na środowisko. Na ich podstawie Burmistrz
Trzebiatowa wydał postanowienie znak: POŚ.6220.8.2018 z dnia
08.08.2018 r. w sprawie nie nakładania obowiązku przeprowadzenia
oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko.
W związku z powyższym zawiadamiam, że zebrane zostały
wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia. Wobec tego zawiadamiam
również o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem

dowodowym oraz złożenia wyjaśnień i wypowiedzenia się co do
zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem tej decyzji.
W związku z tym informuje się, że:
 dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w Referacie
Planowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie
(pok. 14 w godzinach 9.00-15.00),
 w terminie od 16.08.2018 r. do dnia 30.08.2018 r. (włącznie) strony
mogą zapoznać się z wszystkimi dokumentami i materiałami oraz
wnieść uwagi i wnioski dot. stanowiska w sprawie jak wyżej, w
siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie (pok. 14), ul. Rynek 1,
72-320 Trzebiatów.
W tym przypadku zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za
dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Dzień publicznego ogłoszenia – 16 sierpień 2018 r.
Z up. Burmistrza
Grzegorz Olejniczak
Z-ca Burmistrza
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