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REGIONALNY DYREKTOR  
 OCHRONY ŚRODOWISKA 
          W SZCZECINIE 

Szczecin, dnia  8  sierpnia 2018 roku 

WONS-OŚ.420.18.2018.AW.10                                                       

OO  BB  WW  II  EE  SS  ZZ  CC  ZZ  EE  NN  II  EE  
  

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie działając na podstawie art. 10, 36 oraz art. 49 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257                   

z późn. zm.) – dalej zwanej Kpa, 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 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.),  
  

zzaawwiiaaddaammiiaa  ssttrroonnyy  ppoossttęęppoowwaanniiaa,,    
  

że w procedurze zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia               

pn. „„BBuuddoowwaa  lliinniiii  kkaabblloowwoo  nnaappoowwiieettrrzznneejj  111100  kkVV  zz  ttrraakktteemm  śśwwiiaattłłoowwooddoowwyymm  ddoo  zzaassiillaanniiaa  ppooddssttaaccjjii  PPTT  

SSttrrzzeebbiieelleewwoo””: 

- pismami z dnia 3 lipca 2018 r., znak: WONS-OŚ.420.18.2018.AW.6 i WONS-OŚ.420.18.2018.AW.7 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Stargardzie i Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie o wyrażenie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 

ww. przedsięwzięcia, 

- pismem z dnia 10 lipca 2018 r., znak: SZ.ZZO.3.436.43.2018.JM, Dyrektor Zarządu Zlewni w Stargardzie 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie przekazał wniosek o wydanie ww. opinii do Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,  

- w dniu 16 lipca 2018 r., pismem z dnia 12 lipca 2018 r., znak: PSSE-3028/18 Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Stargardzie wyraził opinię, w której stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 

analizowanego przedsięwzięcia na środowisko, 

- w dniu 26 lipca 2018 r. pismem z dnia 20 lipca 2018 r., znak: SZ.RZŚ.436.1.2018.AD Zastępca Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

wyraził opinię, w której stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania analizowanego 

przedsięwzięcia na środowisko i określił warunki realizacji przedsięwzięcia, 

- pismami z dnia 8 sierpnia 2018 r., znak: WONS-OŚ.420.18.2018.AW.8 i WONS-OŚ.420.18.2018.AW.9 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie wystąpił do Prezydenta Miasta Stargard i Wójta Gminy 

Stargard o analizę zgodności analizowanej inwestycji z treścią obowiązujących miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego.  

W związku z powyższym informuję, iż strony postępowania, w czasie prowadzonego przez tutejszy 

Organ postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie, mają możliwość: zapoznania się                                 

z przedłożoną dokumentacją w przedmiotowej sprawie, wypowiedzenia się co do zebranych materiałów                        

i dowodów, zgłaszania swoich uwag i wniosków. 

Jednocześnie z uwagi na konieczność dokonania czynności administracyjnych i związanych z nimi 

terminów, wynikających z procedury oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, 

zgodnie z art. 36 ustawy Kpa, informuję, iż postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zostanie wydane w terminie 21 dni od uzyskania informacji co do 

zgodności przedsięwzięcia z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. 

Ponadto, informuję, iż zgodnie z art. 37 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia                          

do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska  w Szczecinie, jeśli zachodzą przesłanki określone w art. 37 § 1 pkt 1 i 2 Kpa. 

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 

49 Kpa, natomiast dzień publicznego ogłoszenia to 10 sierpnia 2018 roku.  

 

p. o. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

         w Szczecinie 

                     Aleksandra Stodulna 
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