Szczecin, d n i ą ^ marca 2015 r.

REGIONALNY DYREKTOR
O C H R O N Y ŚRODOWISKA
W SZCZECINIE
WONS-OŚ.4210.26.2014.AKO. A C

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U . z 2013 r., poz. 267 ze zm.) w związku z 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 2013 r.,
poz. 1235 ze zm.),
podaje się stronom do wiadomości,
że w toku prowadzonego postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

dla przedsięwzięcia

skrzyżowania z drogą wojewódzką

pn. „Przebudowa

drogi powiatowej nr 2220Z od

nr 151 do miejscowości Chełpa oraz nr 2221Z od

miejscowości Chełpa poprzez miejscowości Wardyń i Korytowo do skrzyżowania z drogą
wojewódzką nr 160", tutejszy organ zasięgnął opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Choszcznie i po uzyskaniu wymaganej opinii, w dniu 12.03.2015 r., postanowieniem
znak:

WONS-OŚ.4210.26.2014.AKO.AC

stwierdził

brak

potrzeby

przeprowadzenia

oceny

oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. N a wspomniane postanowienie
stronom nie służy zażalenie.
Z

uwagi

na zgromadzenie

wszystkich

umożliwiającej wydanie wnioskowanej

niezbędnych

opinii

oraz

w przedmiotowej sprawie

pozostałej

dokumentacji

decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach, informuję wszystkie osoby, którym przysługuje status Strony wynikający z art. 28
ustawy K.p.a., że mogą się one zapoznać się z dokumentacją dotyczącą ww. sprawy po uprzednim
telefonicznym uzgodnieniu terminu (pod nr telefonu 91-43-05-221) oraz składać wnioski i uwagi
w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Firlika 20, w godz. 7 3 0 - 1530
w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia, natomiast zawiadomienie bądź
doręczenie zgodnie z art. 49 k.p.a. uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia.
Jednocześnie w myśl art. 36 ustawy K.p.a informuję, że z przyczyn niezależnych od organu,
wnioskowana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, nie
może zostać wydana w ustawowym terminie. W związku z powyższym informuję, że decyzja ta
zostanie wydana w terminie do dnia 30 kwietnia br.

