Trzebiatów, dnia 18.06.2021 r.
Nasz znak: GNRiOŚ.6220.5.2021

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA TRZEBIATOWA
Stosownie do art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.)
zawiadamiam strony postępowania poprzez obwieszczenie:
- że wezwaniem Burmistrza Trzebiatowa znak: GNRiOŚ.6220.5.2021 z dnia 24.03.2021 r.
oraz ponownym znak: GNRiOŚ.6220.5.2021 z dnia 21.05.2021 r., w nawiązaniu do
wezwania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 17.03.2021 r.,
znak sprawy WONS-OŚ.4220.98.2021.EP.1 oraz ponownego z dnia 17.05.2021 r., znak
sprawy WONS-OŚ.4220.98.2021.EP.2, w ramach prowadzonego postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 23 MW wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 67, 79, 70, 71, 80/1, 81, 84/2,
82, 337, 338/4, 338/8, 341/2 w miejscowości Sadlno, gmina Trzebiatów” wezwano
Inwestora do przedłożenia pisemnego uzupełnienia do karty informacyjnej przedsięwzięcia
(KIP);
- że pismem z dnia 19.04.2021 r. Inwestor wystąpił o przedłużenie terminu do pisemnego
złożenia uzupełnień do przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP), na wezwanie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie do dnia 05.11.2021 r., które
zostało przesłane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie pismem
znak: GNRiOŚ.6220.5.2021 z dnia 24.05.2021 r.;
- pismem znak: WONS-OŚ.4220.98.2021.EP.3 z dnia 01.06.2021 r. Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Szczecinie wyznaczył nowy termin wniesienia uzupełnień do dnia
05.11.2021 r.
- że Opinią sanitarną znak: ZNS.9022.2.1.14.2021 z dnia 16.03.2021 r. Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia;
- że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni Gryficach (pismem
z dnia 08.03.2021 r., znak sprawy SZ.ZZŚ.1.4360.39.2021.AŚ) wyraził opinię, że nie istnieje
konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia;
- o możliwości zapoznania się z treścią wypracowanych i zgromadzonych dokumentów
w toku prowadzonej procedury o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
ww. przedsięwzięcia.
W związku z powyższym informuje się, że:
− dokumentacja dotycząca sprawy, z którą strony postępowania mogą się zapoznać, jest
do wglądu w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie (pok. 12 w godzinach 10.00-12.00, po wcześniejszym
uzgodnieniu telefonicznym – nr tel. 913872017 wew. 141),
− strony mogą również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów,
w związku z toczącym się postępowaniem, w terminie 7 dni od daty doręczenia
niniejszego obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie stanowi zawiadomienie stron postępowania o podjętych
czynnościach administracyjnych, którego doręczenie staje się skuteczne z upływem 14 dni
od dnia publicznego ogłoszenia.
Dzień publicznego ogłoszenia – 21 czerwca 2021 r.
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