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GKOŚ 6220.17.2017

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Postomino
z dnia 10 stycznia 2017 r.
Wójt Gminy Postomino działając na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r., poz. 1257), 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 ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405),
Wójt Gminy Postomino, zawiadamia strony postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 203
na odcinku Darłowo – granica województwa” :
1.o wydaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sławnie opinii
nr PS-N-ZN.4810.24.2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko dla ww. przedsięwzięcia,
2.o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska opinii nr WST-K.4240.217.MK.2 z dnia
05 stycznia 2018 r. o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww.
przedsięwzięcia,
3.o wystąpieniu, w trybie art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni
w Koszalinie, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
4.o przedłużeniu do końca stycznia 2018 r. terminu wydania postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko lub postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia takiego
postępowania dla ww. przedsięwzięcia.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art.10 ust.1 k.p.a.
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 powyższego
prawa winno nastąpić w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w godzinach pracy
urzędu tj. od. godz. 730 do godz. 1530, w pok. nr 13 .
Na podstawie art. 37 §1 KPA stronom służy prawo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Szczecinie Oddział w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Postomino jeżeli
nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 KPA lub w przepisach szczególnych ani w terminie
wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 KPA (bezczynność) lub jeżeli postępowanie jest prowadzone dłużej
niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Ponaglenie zawiera uzasadnienie (art. 37 § 2 KPA).
Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają
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 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) w przypadkach gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania
administracyjnego 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
Obwieszczenie podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy
w Postominie, tablicach ogłoszeń w miejscowościach: Postomino, Pieńkowo, Chudaczewo, Ronino, Masłowice,
Kani, Karsino, Dzierżęcin, Cisowo, Zakrzewo, Kopnica, Drozdowo, Sulimice oraz na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Gminy Postomino.
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