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OBWIESZCZENIE
w sprawie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Burmistrz Choszczna, działając na podstawie art. 33 ust. l, art 34, zgodnie z art. 79 ust l,
w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., póz. 353 ze zra.),
zawiadamia wszystkich zainteresowanych,
o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie Zakładu
Aktywności Zawodowej „Szansa" w miejscowości Choszczno planowanego na działkach

ewidencyjnej nr 141/18 i 141/17 obręb 4 miasta Choszczno.
Postępowanie w niniejszej sprawie zostało wszczęte w dniu 16 listopada 2016 r. na wniosek
Gminy Choszczno reprezentowanej przez Burmistrza Choszczna Roberta Adamczyka
Zgodnie z art. 79 ust.l ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., póz. 353 ze zm.) przed wydaniem decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość
udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Wobec powyźszeęo informuję, że w terminie od dnia 20 ęrudnia 2016 r. do 09 stycznia
2017 r. (21 dni od dnia upublicznienia ninieiszeso obwieszczeniąl zainteresowani mogą
w ramach udziahi społeczeńshyą^y postępowaniu^:

l) zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy (w tym z: wnioskiem o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, raportem o oddziaływaniu

planowanego przedsięwzięcia na środowisko) w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Choszcznie, przy ul. Wohiości 24, w Wydziale ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska
(pok.06), w godzinach przyjmowania interesantów tj.:
- poniedziałek- piątek w godz.: 7 - 1530, ~ czwartek w godz.: 7 - 1800,

w terminie określonym w mniejszym obwieszczeniu.

2) składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie: w formie pisemnej na adres:
Urząd Miejski w Choszcznie, ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno, ustnie do protokohi
w godzinach przyjmowania interesantów, za pomocą środków komunikacji elektronicznej
bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres:
sekretariat@choszczno.pl. Zarówno pisma jak i wiadomości e-mail należy podpisać
pełnym imieniem i nazwiskiem oraz podać dokładny adres zamieszkania.
Uwagi lub wnioski złożone po uplywie terminu pozostawione zostaną bez
rozpatrzenia.

3) Organem właściwym do dokonania uzgodnienia jest Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska
w Szczecinie oraz do wydania opinii w przedmiotowej sprawie jest Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Choszcznie.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków, jak i do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Burmistrz
Choszczna.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art 37 ustawy ustawy z dnia 3 października 2008 r.
- o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., póz. 353 ze zm.),
organ prowadzący postępowanie rozpatmje uwagi i wnioski wniesione w ramach udziału
społeczeństwa oraz w uzasadnieniu decyzji, niezależnie od wymagań wynikających z
przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, podaje informacje o udziale
społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim
zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem
społeczeństwa.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choszcznie:
www.bip.choszczno.pl oraz zamieszczone na tablicy informacyjnej tut. Urzędu.

