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WONS-OŚ.420.75.2018.AW.9                                                        

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

  

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

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 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 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) – dalej zwanej ustawą ooś,  
 

zawiadamia strony postępowania,  
  

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

„Rewitalizacja kwartału nr 36 u zbiegu ulic Bohaterów Getta Warszawskiego, Bł. Królowej Jadwigi, 

Małkowskiego, ks. Bogusława X w Szczecinie polegająca na budowie budynku mieszkalnego z lokalami 

usługowymi przy ul. Boh. Getta Warszawskiego 5, rozbudowie, przebudowie i nadbudowie budynku biurowego 

przy ul. Boh. Getta Warszawskiego 1, budowie budynku plombowego usługowego przy ul. Małkowskiego 10, 

budowie parkingu podziemnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną oraz                      

z niezbędnymi przebudowami rozbiórkami budynków mieszkalnych, garażowych i gospodarczych”: 

- pismami z dnia 19 grudnia 2018 r., znak: WONS-OŚ.420.75.2018.AW.5 i WONS-OŚ.420.75.2018.AW.6 tut. 

Organ wystąpił do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Budowlanego w Szczecinie                             

i Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie z prośbą o zajęcie stanowiska 

w kwestii możliwości realizacji przedsięwzięcia oraz potencjalnego wpływu na istniejące obiekty budowlane, 

będące zabytkami, 

- w dniu 28 grudnia 2018 r. wpłynęło do tut. Urzędu stanowisko Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego w Szczecinie, stanowiące odpowiedź na powyższe, 

- w dniu 4 stycznia 2019 r., wpłynęła do tut. Urzędu opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Szczecinie (pismo z dnia 2 stycznia 2019 r., znak: PS.NZ.401.0101.2019), stwierdzająca potrzebę 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.  

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. 

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 10 stycznia 2019 roku.  

 

p. o. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

  w Szczecinie 

      Aleksandra Stodulna 
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