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INFORMACJA  
 

Na podstawie art. 8, art. 21 i art. 23 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

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

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) Burmistrz Dziwnowa podaje do 

publicznej wiadomości, że zostało zakończone postępowanie administracyjne na wniosek 

Pana Pawła Molendy Pracownia Ochrony będącego pełnomocnikiem podmioty 

Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego Budnex Sp. z o. o. w sprawie wydania decyzji               

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch 

budynków mieszkalnych wielorodzinnych z dopuszczeniem części usługowej 

(handlowej lub gastronomicznej) wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i 

zagospodarowaniem terenu, w tym drogą wewnętrzną na dz.: 854/39, 854/96 obręb 

Dziwnów przy ul. Marynarki Wojennej w Dziwnowie. 

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 Kpa, organ administracji publicznej 

obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji orzekającej 

co do istoty sprawy, umożliwić stronom zapoznanie się z aktami, wypowiedzenie się, co do 

zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Jednocześnie informuję że: 

- postanowieniem z dnia 08.06.2022 r. znak: NZNS.9022.2.54.2022.AM Państwowy 

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim wyraził opinię o braku konieczności 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, 

-  postanowieniem z dnia 01.09.2022 r. znak SZ.ZZŚ.4.4360.93.2022.MTW Dyrektor 

Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wyraził 

opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko, 

- postanowieniem z dnia 12.09.2022 r. znak WONS.4220.246.2022.KW.JR.2 Regionalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie wyraził opinię o braku konieczności 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

Z dokumentacją zapoznać się można w Urzędzie Miejskim w Dziwnowie ul. Szosowa 

5 72-420 Dziwnów, pok. nr 15 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu. 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 UUOŚ jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji               

o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 Kpa. Zgodnie 

zaś 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 miejscowości lub przez udostępnienie 

pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu 

administracji 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. 
   

 

Z-ca Burmistrza Dziwnowa 

Łukasz Dzioch 
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