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OSR.6220.7.10.2022.MA                                                     Dziwnów, dnia 15 lipca 2022 r. 

 

 

POSTANOWIENIE 

     Na podstawie art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373), oraz art. 123 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2021 r., poz. 735   

t. j.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Pawła Molendy Pracownia Ochrony Środowiska ul. 

Langiewicza 28/23, 70-263 Szczecin będącego pełnomocnikiem podmiotu SEA INVEST 

Gabryjelski Kocwa Sp. J. z siedzibą ul. Włodkowica 4, 50-072 Wrocław w sprawie 

wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 

budowie naziemnych miejsc parkingowych oraz zmianie funkcji pomieszczeń 

magazynowych na kondygnacji podziemnej na garaż w ramach realizacji inwestycji 

polegającej na budowie budynku usługowego (zakwaterowania turystycznego) z usługami 

towarzyszącymi oraz niezbędną infrastrukturą i techniczną i drogową wraz z robotami 

budowlanymi polegającymi na rozbiórce ośmiu istniejących obiektów budowlanych 

postanawiam  

 

zawiesić postępowanie administracyjne w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji ww. przedsięwzięcia do czasu przedłożenia przez 

wnioskodawcę złożenia uzupełnień i wyjaśnień w przedłożonej karcie informacyjnej 

przedsięwzięcia. 

 

 

Uzasadnienie 

 

Wnioskiem z dnia 23 maja 2022 r (data wpływu do urzędu 1 czerwca 2022 r.)                    

Pan Paweł Molenda Pracownia Ochrony Środowiska ul. Langiewicza 28/23, 70-263 

Szczecin będący pełnomocnikiem podmiotu SEA INVEST Gabryjelski Kocwa Sp. J.                   

z siedzibą ul. Włodkowica 4, 50-072 Wrocław zwrócił się o wydanie decyzji                                   

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 

naziemnych miejsc parkingowych oraz zmianie funkcji pomieszczeń magazynowych na 

kondygnacji podziemnej na garaż w ramach realizacji inwestycji polegającej na budowie 

budynku usługowego (zakwaterowania turystycznego) z usługami towarzyszącymi oraz 

niezbędną infrastrukturą i techniczną i drogową wraz z robotami budowlanymi polegającymi 

na rozbiórce ośmiu istniejących obiektów budowlanych. 

Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 58 lit. a oraz 3 ust. 1                          

pkt 88 lit. c, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, jest zakwalifikowane do 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny 
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oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane. Organ wystąpił do 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Dyrektora Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie                        

w Szczecinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim                 

z wnioskami o wyrażenie opinii. 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie opinią z dnia 10 

czerwca 2022 r., znak: SZ.ZZŚ.4.4360.97.2022.AG wyraził opinię, że dla ww. 

przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim w opinii 

sanitarnej z dnia 20 czerwca 2022 r., znak: PZNS.9022.2.57.2022.AM przedstawił 

stanowisko, iż nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 

analizowanej inwestycji w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko.  

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie pismem z dnia 21 czerwca 

2022 r., znak: WONS.4220.257.2022.JR wezwał Burmistrza Dziwnowa do pisemnego 

złożenia uzupełnień i wyjaśnień w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia.                

W związku z powyższym Burmistrz Dziwnowa pismem znak: OSR.6220.7.8.2022.MA                     

z dnia 28 czerwca 2022 r. wezwał Pana Pawła Molendę Pracownia Ochrony Środowiska       

ul. Langiewicza 28/23, 70-263 Szczecin do przedłożenia pisemnego uzupełnienia KIP 

zgodnie z ww. wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie. 

Pan Paweł Molenda Pracownia Ochrony Środowiska ul. Langiewicza 28/23, 70-263 

Szczecin będący pełnomocnikiem podmiotu SEA INVEST Gabryjelski Kocwa Sp. J.                  

z siedzibą ul. Włodkowica 4, 50-072 Wrocław pismem z dnia 11 lipca 2022 r. (data 

wpływu: 12.07.2022 r.) zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie terminu udzielenia 

odpowiedzi na wezwanie OSR.6220.7.8.2022.MA do dnia 31.08.2022 r.  

W związku z powyższym, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę pisemnego 

uzupełnienia KIP zgodnie z ww. wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Szczecinie znak: WONS.4220.257.2022.JR, postanowiono jak na wstępie.  

 

 

Pouczenie 

Na niniejsze postanowienie stronom nie służy zażalenie. 

 

 

 

Burmistrz Dziwnowa 

Grzegorz Jóźwiak 

 

 
Otrzymują; 

1. OSR  
2. Adresat 
3. Strony postepowania – zgodnie z art. 49 KPA 

Do wiadomości: 

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie 

2. Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie  

3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim 
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