
URZĄD MIASTA ŚWIDWIN 
PLAC KONSTYTUCJI 3 MAJA 1 
78-300 ŚWIOWIN 
tel. 94 3652011, fax 94 3652283 
e-mail: ratusz@swidwin.pl  

Świdwin, dnia 10 maja 2021 r. 
KOŚ.6220. lł.202 LAS 

OBWIESZCZENIE 
BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN 

Na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735) zwanej dalej Kpa, w związku z art. 79 ust. I 
i 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 2021 r. poz. 247 t.j.), zwanej dalej ustawą  ooś, Burmistrz Miasta 
Swidwin, 

zawiadamia strony postępowania poprzez obwieszczenie 0: 

1. opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie z dnia 
29 marca 2021 r., znak NZNS.9022.4.5.2021 o odmowie zajęcia stanowiska 
w przedmiotowej sprawie, z uwagi na fakt, iż  Inwestor ubiegać  się  będzie o pozwolenie 
wodno2rawne na wykonanie urządzenia wodnego, w związku z czym nie zachodzi 
potrzeba opiniowania planowanej inwestycji;  

2. opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie z dnia 
4 maja 2021 r., znak WST-K.4220.93.2021.AW.2  o braku potrzeby przeprowadzania 
oceny oddziaływania na środowisko  

3. opinii Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gryficach z dnia 30 kwietnia 2021 r., 
znak SZ.ZZS.1.4360.47.2021.AS o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania 
na środowisko,  

4. możliwości zapoznania się  z treścią  wypracowanych i zgromadzonych dokumentów 
i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia w terminie 
7 dni od dnia 25.05.2021 r. Z dokumentacją  zgromadzoną  w sprawie można zapoznać  się  
w Urzędzie Miasta Swidwin, przy PI. Konstytucji 3 Maja 1 w pokoju nr 12 (od 
poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 13.30). 

W związku z powyższym na podstawie art. 36 Kpa Burmistrz Miasta Świdwin 
wyznacza nowy termin rozpatrzenia przedmiotowego wniosku, tj. do dnia 16.06.202 I r. 

Niniejsze obwieszczenie stanowi zawiadomienie stron postępowania o podjętej 
czynności administracyjnej, którego doręczenie staje się  skuteczne z uplywem 14 dni od 
dnia publicznego ogloszenia, tj. od dnia 10.05.2021 r. 

BURL TRZ MIASTA 

pil Feliński 


