REGIONALNY
, DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W SZCZECINIE
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OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w SZCZECINIE
z dnia
O grudnia 2016 r.

l

Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 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 2016 r., poz. 353 ze zm.) dalej ustawa OOŚ,
a także art. 1O i art. 49 ustawy z dnia 14 cze rwca 1960 r. Kodeks
(Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm. )
podaję

do publicznej informacji i

informuję

strony

postępowania

postępowania,

co

administracyjnego
następuje:

prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
uwarunkowaniach dla przed s ięwzięcia pn .: Modernizacja toru wodnego
Św inoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m", w związku z przekazaniem przez
wnioskodawcę, tj. Urząd Morski w Szczecinie u zupełnień do raportu oddziaływania na środowisko
ww. przedsięwzięcia, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie:
1) przystępuje ponown ie do procedury ud z i ału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach;
2) wystąpiono ponownie:
do Granicznego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie i Granicznego
Państwowego Inspektora Sanitarnego w Świnoujściu o wydanie opinii, zgod nie z art. 77
ust. 1 pkt 2 ustawy OOŚ,
do Dyrektora Urzęd u Morskiego w Szczecinie o uzgodnienie, zgodn ie z art. 77 ust. 1 pkt 1
ww. ustawy.
w ramach

środowiskowych

Dokumentacja sprawy, w tym raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i jego
uzupełnienia, udostępnion a jest w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul.
Teofila Firlika 20 (w godzinach pracy urzędu, tj . od godz. 7.30 do godz. 15.30) , po uprzednim
uzgodnieniu telefonicznym - nr 91 4305209 lub 91 4305212).
Zapewniając udział społeczeństwa

w postępowaniu informuje się, iż:
ma prawo do zapoznania się z dokumentacją oraz do składania uwag i wniosków
w wymienionym postępowaniu administracyjnym, w dniach od dnia 29 grudnia 2016 r. do dnia
19 stycznia 2017 r. włącznie,
- organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Szczecinie; uwagi i wnioski wniesione po wyznaczonym terminie pozostaną bez
rozpatrzenia.

-

każdy

Strony postępowania mogą brać czynny udział w każdym etapie postępowania, mogą zapoznawać
z materiałami zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie w siedzibie Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska w Szczecinie, oraz składać uwagi i wnioski.
się

Zgodnie z art. 49 k.p.a. w przypadku zaw!§.d.arrlj~nia stron poprzez obwieszczenie
uważa się za dokonane po upływie 14 d ·, d' dhia publ'cznego ogłoszenia.
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