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OBWIESZCZENIE 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE 

 

z dnia   09    września 2020 r. 

Na podstawie art. 98 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zwanej dalej ustawą 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 ze zm.), 

z a w i a d a m i a    s i ę     w s z y s t  k i e    s t r o n y, 

że w dniu 31 sierpnia 2020 r. pełnomocnik Inwestora przedłożył do tutejszego organu Uchwałę Rady 

Miejskiej w Goleniowie Nr XIX/244/20 z dnia 27 maja 2020 r., uwzględniającą planowaną inwestycję 

w obszarze miejscowego planu. W związku z tym, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  

w Szczecinie postanowieniem z dnia 08 września 2020 r. podjął na żądanie strony postępowanie  

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa 

sieci kanalizacji sanitarnej „przesyłowej” z miejscowości Mosty do PG „Wysypisko” w miejscowości 

Podańsko”. 

Jednocześnie zawiadamiam, że tutejszy organ pismami z dnia 08 września 2020 r. wystąpił o opinię, 

co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia do 

organów opiniujących w przedmiotowym postępowaniu, tj. Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Goleniowie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie. 

Strony postępowania mogą zapoznać się z kompletem akt zgromadzonych w sprawie, w siedzibie 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. T. Firlika 20, 71-637 Szczecin (od 

poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00). Jednak z uwagi na panującą sytuację 

epidemiologiczną tutejszy organ informuje, iż rekomendowane jest udostępnianie akt za 

pośrednictwem systemów informatycznych (np. na adres e-mail, platforma e-PUAP), w zależności od 

technicznych możliwości strony i urzędu. Celem określenia terminu oraz sposobu, udostępnienie akt 

każdorazowo  (zarówno w siedzibie, jak i w sposób zdalny) musi zostać wcześniej uzgodnione z osobą 

prowadzącą postępowanie. Sprawę prowadzi pani Ewa Połczyńska. 

Zgodnie z art. 49 ustawy z Kpa zawiadomienie, bądź doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 

14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 10 września 2020 r. 

 

p. o. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Szczecinie  

Aleksandra Stodulna 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sposób obwieszczenia lub publicznego ogłoszenia: 

 

 

 

 

Data obwieszczenia lub publicznego ogłoszenia: od …………..……do ……………… 

 

Pieczęć urzędu: 

 

 

 

 

 

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do wywieszenia i zdjęcia obwieszczenia: 

 

 
 

 

 
 

 


