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OBWIESZCZENIE 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE  

 

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

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 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 2017 r., poz. 1405 ze zm.) zwanej ustawą OOŚ, 

zawiadamia wszystkie strony postępowania, 

że w postepowaniu zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 

pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w obszarze Alei Wojska Polskiego” w dniu 12 października 

2018 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, pismem znak: WONS-OŚ.420.55.2018.JR.8 

wydał postanowienie, w którym stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko. Jednocześnie tut. Organ zgromadził dokumentację, która umożliwia wydanie 

wnioskowanej decyzji. W związku z powyższym stronom przysługuje możliwość zapoznania się  

z dokumentacją i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie oraz zgłoszonych 

żądań. Wszelkie uwagi w niniejszej sprawie mogą być składane w terminie 5 dni od dnia dokonania niniejszego 

obwieszczenia w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, godzinach od 730 do 1530 

(po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu po nr. telefonu 091 43-05-221) pisemnie, faksem na nr: 

91 43 05 201, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl  

(z podaniem w tytule wiadomości - „Uwagi do sprawy znak: WONS-OŚ.420.55.2018.JR.9”).  

 

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 o przewidywanym terminie wydania niniejszej decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, tj. do dnia 12 listopada 2018 roku. 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.  

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., 

poz. 1257 ze zm.) obwieszczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. 

od dnia 16 października 2018 r.  

p. o. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

  w Szczecinie 

      Aleksandra Stodulna 
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