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OBWIESZCZENIE
o ponownym przeprowadzeniu postępowania administracyjnego z udziałem
spoleczeńshva
Na podstawie art. 33 ust. l oraz art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego och"onie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. 20] 7 r. póz. 1405 ze zm.)
informuje,
o ponownym przeprowadzeniu postępowania administracyjnego z udziałem
społeczeńshva w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pod nazwą rozbudowa i przebudowa obiektu hodowli pstrąga na działce
nr 61/2 w miejscowości Chelpa wraz, z niezbędną infrastrukturą słuiącą do uzdatniania
wody.

Niniejsze postępowanie zostało wszczęte na wniosek Pana Bogdana Winiarskiego, z dnia 20
września 2017 r., uzupełniony w dniu 23 października 2017 r.
Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco

oddziaływać na środowisko określonych w § 3 ust. l pkt: 88 e, 105 b oraz § 3 ust 2 pkt 2
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. póz. 71).

Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko złożono w dniu 16 lutego 2018 r.
razem z wnioskiem o wydanie decyzji (raport uzupełniany w dniu 17 kwietnia 2018 r.,
ponownie uzupełniony 17 maja 2018 r.).
Raport o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został ostatecznie uzgodniony
postanowieniem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie znak: WONSOS.4241.2.2018.AT z dnia 22 maja 2018 r. oraz opinią sanitarną Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie znak: PS.N.NZ.403.3.2018 z dnia
02 marca 2018 r.
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 2017 r. póz. 1405 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 powyższego informuję o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa
w postępowaniu.

Zgodnie z art. 29 ww. ustawy - każdy ma prawo składania uwag i wniosków
w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.
W ramach udziału społeczeństwa w postępowaniu, w terminie od dnia 30 maja 2018 r.
do dnia 28.06.2018 r. (30 dni od dnia upublicznienia ninieiszeeo obwieszczenia)
zainteresowani mogą:

1} zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy (w tym m.in. z: wnioskiem o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, postanowieniem
o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, raportem
o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko) w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Choszcznie, przy ul. Wolności 24, w Wydziale ds. Komunalnych i Ochrony
Środowiska (pok.06), w godzinach przyjmowania interesantów tj.: - poniedziałek- piątek w
godz.: 7 - 15 , - czwartek w godz.: 730 - 18°°, w terminie określonym w niniejszym
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 protokołu
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 upływie terminu pozostawione zostaną bez
rozpatrzenia.

3) Organami właściwymi do dokonania uzgodnienia jest Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Szczecinie oraz do wydania opinii sanitarnej w przedmiotowej sprawie jest
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie.
Zgodnie z art. 37 ustawy OOS, organ prowadzący postępowanie rozpatruje uwagi i wnioski
wniesione w ramach udziah-i 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.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Choszczna przed wydaniem
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zgodnie z art. 35 ustawy OOS uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu
pozostawia się bez rozpatrzenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Choszcznie www.bin.choszczno.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń w
siedzibie tut. Urzędu, a także w m. Chełpa w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

