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OBWIESZCZENIE  

O PODJĘCIU ZAWIESZONEGO POSTĘPOWANIA 
 

Burmistrz Dziwnowa działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t. j.) zwanej dalej Kpa 

 

Zawiadamia 

 

wszystkie strony postepowania, że w toku prowadzonego postepowania w sprawie wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „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”               

z wniosku z dnia 1 czerwca 2022 r. złożonego przez Pana Pawła Molendę 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, wydane zostało postanowienie znak: OSR.6220.7.11.2022.MA z dnia 5 sierpnia 

2022 r. podejmujące zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji                                  

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia.  

Z treścią ww. postanowienia można zapoznać się  w Urzędzie Miejskim                                     

w Dziwnowie, ul. Szosowa 5, 72-42 Dziwnów, pok. nr 15 w godzinach pracy Urzędu 

Miejskiego w Dziwnowie. 

Zgodnie 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 2022 r. poz. 1029 t. j.) jeżeli liczba stron 

postepowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuje 

się przepis art. 49 Kpa. Zgodnie zaś z art. 49 Kpa „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 
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miejscowości lub przez udostepnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za 

dokonane po upływie czternastu dnia od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, 

inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie na Biuletynie Informacji Publicznej. 

Od powyższego postanowienia nie służy Stronie zażalenie. Zgodnie z art. 142 Kpa, 

postanowienie, na które nie służy zażalenie Strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od 

decyzji.  

   

 

Burmistrz Dziwnowa 

Grzegorz Jóźwiak 


		2022-08-05T09:03:45+0200
	Grzegorz Maciej Jóźwiak




