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RGPO.6220.3.2019

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Sławno
o wszczęciu postępowania administracyjnego
z dnia 24 maja 2019 roku
Wójt Gminy Sławno działając na podstawie art.61 § 1 i 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami), zwanej dalej
Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zmianami), zwanej dalej ustawą ooś
zawiadamia strony postępowania poprzez obwieszczenie:
- o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Janusza Szczepańskiego działającego
z pełnomocnictwa inwestora tj. Powiatu Sławieńskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 3720Z na
odcinku Karwice-Smardzewo-Ostrowiec” realizowanego na działkach nr: 216/2 obręb Karwice, gmina
Malechowo, nr 213, 139/3, 139/2 obręb Smardzewo, gmina Sławno, nr 3 obręb Baniewo, gmina
Malechowo, nr 112/1 obręb Ostrowiec, gmina Malechowo w Powiecie Sławieńskim o łącznej długości
przebudowywanych odcinków około 6 km.
Przedmiotowe przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust.2 pkt 1,
w związku z § 3 ust.1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71). Zgodnie z w/w
rozporządzeniem przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko
może być wymagany;
- o wystąpieniu, w trybie art. 64 ust. 1 wskazanej wyżej ustawy z dnia 3 października 2008 r. udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko pismem z dnia 24 maja 2019 r., znak: RGPO.6220.3.1.2019 do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie, pismem z dnia
24 maja 2019 r., znak: RGPO.6220.3.2.2019 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Sławnie oraz pismem z dnia 24 maja 2019 r., znak: RGPO.6220.3.3.2019 do Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko, a przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.
Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia
jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia na środowisko
oraz warunki zdrowia i życia ludzi.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 ust.1 Kpa
do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Zainteresowanym stronom przysługuje prawo
zapoznania się z aktami sprawy oraz zgłaszania wniosków i zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie.
Skorzystanie z tego prawa winno nastąpić w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania niniejszego
zawiadomienia. Strony zainteresowane przedmiotem postępowania mogą zapoznać się z całością
dokumentacji w siedzibie Urzędu Gminy Sławno, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9 (pokój nr 3), w godz. pn.
8.00 – 16.00, wt. - pt. 7.00-15.00.
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Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych
w przepisach prawa do dokonywania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz
okresów opóźnienia spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy
maja obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, zgodnie z § 2
w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma
skutek prawny.
Na podstawie art.74 ust. 3 ooś w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kpa przewidujący
powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty
w danej miejscowości sposób ogłaszania.
Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Strony postępowania zostają zawiadomione przez obwieszczenie zamieszczone na:
Stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sławno i Urzędu Gminy Malechowo tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy Sławno i Urzędu Gminy Malechowo oraz tablicach ogłoszeń w miejscowościach:
Smardzewo, Karwice, Ostrowiec tj. w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejsca realizacji
przedsięwzięcia.

Otrzymują:
1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie, zgodnie z art.49 Kpa
2. DUET Janusz Szczepański - pełnomocnik inwestora
3. a/a

Opublikowano na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sławno
od dnia …………..do dnia……………..
Pieczęć i podpis osoby upoważnionej do publikacji obwieszczenia
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