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KOŚ.6220.4r.202 1 .2022.AS 

OBWIESZCZENIE 

BURMISTRZA MIASTA ŚW1D WIN 

Na podstawie art. 10 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), zwanej dalej Kpa, 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. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), zwanej dalej ustawą  ooś, Burmistrz Miasta 
Swidwin zawiadamia strony postępowania poprzez obwieszczenie 0: 

1. przekazaniu wezwania Dyrektora Zarządu Zlewni Dziwny i Regi w Gryficach 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 24 marca r., znak 
SZ.ZZS. 1.4360. 54.2022.AZ celem wniesienia uzupełnień  do Karty informacyjnej 
przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa stacji paliw 
skladajqcej się  z pawilonu handlowego, wiaty nad dystrybutorami, myjni 
samochodowej, pylonu reklamowego oraz infrastruktury lowarzyszqcej" nr działki 9/21 
obręb 014 m. Swidwin, powiat świdwiński, województwo zachodniopomorskie; 

2. przekazaniu wezwania Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska 
w Szczecinie Wydział  Spraw Terenowych w Koszalinie z dnia 25 marca 2022 r., 
znak WST-K.4220.10.2022.JC wnioskodawcy, tj. Gminy Miejskiej Swidwin, 
PI. Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Swidwin reprezentowanej przez Pana Damiana 
Kolek Basy Project Pro, ul. Pniewskiego 7, 60-692 Poznań, celem wniesienia 
uzupełnień  do raportu dla ww. przedsięwzięcia; 

3. nowym terminie zajęcia stanowiska przez Dyrektora Zarządu Zlewni Dziwny 
i Regi w Gryficach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
w Gryficach oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie 
Wydział  Spraw Terenowych w Koszalinie w ww. sprawie, do 14 dni od 
wniesienia uzupełnienia przez Burmistrza Miasta Swidwin. 

W związku z powyższym na podstawie art. 36 Kpa wyznacza się  nowy termin załatwienia 
sprawy, tj. 30 dni od daty zebrania całego materiału dowodowego. 

Niniejsze obwieszczenie stanowi zawiadomienie stron postępowania o podjętej 
czynności administracyjnej, którego doręczenie staje się  skuteczne z upływem 14 dni 
od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 12 kwietnia 2022 r. 


