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WST-K.4210.5.2012.KD.44 

ZAWIADOMIENIE 

   REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE  

z dnia  31   stycznia 2014 r. 

Działając na podstawie: 

1) art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013, poz. 267), 

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. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamiam strony postępowania, 

2) art. 38 i art. 85 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. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),  zawiadamiam społeczeństwo, 

że decyzją nr 2/2014 z dnia 31.01.2014 r., znak: WST-K.4210.5.2012.KD.43, Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Szczecinie odmówił określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego 

na budowie farmy elektrowni wiatrowych, położonej w okolicy miejscowości Stojkowo i Gąskowo w gminie 

Dygowo, o łącznej mocy do 12 MW wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi, siecią kablową 

elektroenergetyczną SN, telekomunikacyjną i sterowniczą wraz z instalacjami oraz urządzeniami 

budowlanymi zapewniającymi możliwość użytkowania przedsięwzięcia oraz przebudową istniejącej stacji GPZ 

Dygowo, w toku trwania postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek z dnia 28.03.2012 r. Pani 

Agnieszki Deka, działającej z pełnomocnictwa inwestora, tj. Windfarm Polska VI Sp. z o.o. z Koszalina.  

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Generalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska, za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, w terminie 14 dni 

od daty jej doręczenia. 

Inwestycję planowano zrealizować w województwie zachodniopomorskim, w powiecie kołobrzeskim, 

w gminie Dygowo, w okolicy miejscowości Gąskowo i Stojkowo, na następujących działkach:  

 turbiny wiatrowe: 1/39, 1/46 obręb Gąskowo; 

 place montażowe: 1/39, 1/46 obręb Gąskowo; 

 drogi dojazdowe: 1/39, 1/46, 13/1, 14/4, 16 obręb Gąskowo, 210, 236, 238, 239/2, 242, 243, 261, 264 obręb 

Stojkowo, 248, 250/1, 256/2, 259, 260, 361 obręb Dygowo; 

 sieci kablowe podziemne: 225/1, 225/2, 225/3, 248, 250/1, 254/1, 256/2, 259, 260, 281, 282, 283/1, 283/2, 

284, 285, 286, 287, 296, 297, 300, 302, 308/1, 308/2, 309/1, 309/2, 312, 361, 369 obręb Dygowo, 1/39, 1/46, 

11/60, 13/1, 14/4, 15, 16, 118 obręb Gąskowo, 261, 210, 236 obręb Stojkowo; 

 istniejący GPZ Dygowo (przewidziany do przebudowy): 302 obręb Dygowo. 

Przedmiotową inwestycję planowano zrealizować częściowo na terenach zamkniętych (tereny zamknięte 

PKP to działka nr 225/3 obręb Dygowo). W związku z powyższym, w myśl art. 75 ust. 6 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 2013 r., poz. 1235), w przypadku 

przedsięwzięcia realizowanego w części na terenie zamkniętym dla całego przedsięwzięcia decyzję 

o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska.  

 W związku z powyższym informuje się, że z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym 

z opinią inspekcji sanitarnej, można zapoznać się w Wydziale Spraw Terenowych w Koszalinie Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, przy ul. Adama Mickiewicza 26, w pokoju nr 64 (poddasze), po 

telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 94 34 00 302. 

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

 

 

 


