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OBWIESZCZENIE 
BURMISTRZA MIASTA ŚWID WIN 

Na podstawie art. 49, art. 28 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. 1 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 ze zm.), zwanej dalej ustawą  ooś, 
Burmistrz Miasta Swidwin, 

zawiadamia strony postępowania poprzez obwieszczenie 0: 

1. wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 8 lipca 2021 r., na wniosek Gminy 
Miejskiej Świdwin, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Swidwin, reprezentowanej przez 
Panią  Magdalenę  Karluk CIVIL PLAN Biuro Projektowe z dnia 30 czerwca 2021 r. 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 
polegającego na budowie „Budowa drogi gminnej nr 300007Z, ul. Dobra Rycerskie 
w Swidwinie" działka nr 7, 22 obręb 017 m. Swidwin. 

2. wystąpieniu w dniu 9 lipca 2021 r. zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś, do 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie, Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gryficach o wydanie opinii co do potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko 
i ewentualnego zakresu raportu dla ww. przedsięwzięcia. 

Jednocześnie informuję  się, że z dokumentacją  sprawy, można się  zapoznać  w Urzędzie 
Miasta Swidwin, przy Pl. Konstytucji 3 Maja 1, w pokoju nr 12, od poniedziałku do piątku, 
w godzinach od 7.30 do 13.00. 

Z uwagi na ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii i związane 
z tym obostrzenia sanitarne, preferowany jest kontakt elektroniczny i telefoniczny. 

Ponadto zawiadamia się  strony postępowania, że kolejne obwieszczenia o podjętych przez 
tat, organ czynnościach w przedmiotowej sprawię, publikowane będą  wyłącznie na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Swidwin, pod adresem: 
http://www.swidwin.biuletyn.net. 

Doręczenie niemniejszego obwieszczenia staje się  skuteczne z uplywem 14 dni 
od dnia publicznego ogloszenia, tj. od dnia 23 lipca 2021 r. 



Art. 10 § 1 Kpa  Organy administracji publicznej obowiązane są  zapewnić  stronom czynny udział  w każdym 
stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić  im wypowiedzenie się  co do zebranych dowodów 
i materiałów oraz zgłoszonych żądai. 
Art. 49 § 1 Kpa  Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach 
organu administracji publicznej może nastąpić  w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego 
ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie informacji 
Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. 
Art. 49 § 2 Kpa  Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub 
udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się  w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia 
lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się  za dokonane po upływie czternastu dni od 
dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma 
w Biuletynie informacji Publicznej. 
Art. 74 ust. 3 ustawy ooś  Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach przekracza 10, stosuje się  przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. 
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