
 

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

Świdwin, dnia 1 czerwca 2022 r. 

KOŚ.6220. 1 k.2022.MK 

OBWIESZCZENIE 

BURMISTRZA MIASTA ŚWID 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 2022 r., poz. 1029 ze zm.), zwanej dalej ustawą  ooś, Burmistrz Miasta 
Swidwin zawiadamia strony postępowania poprzez obwieszczenie 0: 

1. przekazaniu wezwania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 
Szczecinie Wydział  Spraw Terenowych w Koszalinie z dnia 
25 maja 2022 r., znak WST-K.4220.1 17.2022.AL.4 wnioskodawcy, tj. Gminy 
Miejskiej Swidwin, PI. Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Swidwin reprezentowanej 
przez Pana Łukasza Kłosin MT-MOST Sp. z o.o., ni. Budowlanych 31D, 80-298 
Gdańsk, celem wniesienia uzupełnień  do Karty informacyjnej dla przedsięwzięcia 
polegającego na „Budowa drogi uL Łokietka (nr drogi 300028Z) wraz z odwodnieniem 
drogi oraz przebudowq mostu w ciqgu ul. Łokietka na rzece Rega" działka nr 23/2, 44/l, 
45/1, 45/2, 46, 70/5 obręb 012 oraz nr 46, 136/2, 139 obręb 013 m. Swidwin, powiat 
świdwiński, województwo zachodniopomorskie. 

2. nowym terminie zajęcia stanowiska 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 1 czerwca 2022 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 żądań. 
Art. 49 Ę]  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. 


