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REGIONALNY DYREKTOR  
 OCHRONY ŚRODOWISKA 
          W SZCZECINIE 

Szczecin, dnia 8 listopada 2018 roku 

WONS-OŚ.420.48.2018.AW.9                                                     

O B W I E S Z C Z E N I E 
  

Na podstawie art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) - 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 2018 r., poz. 2081),  
 

zawiadamia się wszystkie strony w sprawie, 
 

że w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. 

„Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Ognicy nad rzeką Odrą”: 

- w dniu 20 sierpnia 2018 r., pismami znak: WONS-OŚ.420.48.2018.AW.4  i  WONS-OŚ.420.48.2018.AW.5 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Gryfinie i Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie z wnioskiem o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko, 

- w dniu 6 września 2018 r. wpłynęła do tut. Urzędu opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Gryfinie (pismo z dnia 4 września 2018 r., znak: PS-N-NZ/4011-16/89/18), w której stwierdzono brak 

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, 

- w dniu 3 września 2018 r. wpłynęło do tut. Urzędu pismo Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie przekazujące pismo o wydanie opinii, co do konieczności 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko do Ministra Gospodarki Morskiej                     

i Żeglugi Śródlądowej, 

- w dniu 19 sierpnia 2018 r. wpłynęło do tut. Urzędu wezwanie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej (pismo z dnia 18 września 2018 r., znak: DOK.Dok2.9750.8.2018.SW), 

- pismem z dnia 21 września 2018 r., znak: WONS-OŚ.420.48.2018.AW.6 tut. Organ przekazał inwestorowi 

ww. wezwanie, 

- w dniu 8 października 2018 r. inwestor przedłożył uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia, 

- w dniu 10 października 2018 r., pismem znak: WONS-OŚ.420.48.2018.AW.8 tut. Organ przekazał przedłożone 

uzupełnienie Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, a pismem znak: WONS-

OŚ.420.48.2018.AW.7 wystąpił o wyrażenie kolejnej opinii przez Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Gryfinie, 

- w dniu 16 października 2018 r., wpłynęło pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego                        

w Gryfinie (znak: PS-N-NZ/4011-16/89/18), w którym podtrzymano poprzednio zajęte przez organ stanowisko, 

- w dniu 5 listopada 2018 r. wpłynęła do tut. Urzędu opinia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 

(pismo z dnia 29 października 2018 r., znak: DOK.DOK2.9750.10.1.2018.AGZ), w której stwierdzono brak 

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

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. Dokumenty dotyczące przedmiotowego postępowania udostępnione są w siedzibie Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr: 91 43 05 245. 

Sprawę prowadzi p. Agnieszka Wiśniewska. Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty 

publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 Kpa, natomiast dzień publicznego ogłoszenia to 13 listopada 2018 

roku.  

p. o. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

        w Szczecinie 

                Aleksandra Stodulna 
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