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WÓJT GMINY MALECHOWO
RIGP.I.6220.11.2020.2021.3

Malechowo, dnia 5 maja 2021 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 5.05.2021 roku
Wójt Gminy Malechowo działając na podstawie art.10 i 36 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (dz. U. z 2020 r. poz. 256 z póź. zm.),
zwanej dalej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3, 3a ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z póź. zm), zwanej dalej Ustawą o ochronie
środowiska
zawiadamia strony postępowania poprzez obwieszczenie:
- o przekazaniu w dniu 9 kwietnia 2021 r. uzupełnień do przedłożonej karty informacyjnej
przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej na odcinku: Zalesie – Nowy Żytnik
na dz. nr 170/1, 696 w obrębie geodezyjnym 0006 Drzeńsko” w odpowiedzi na wezwanie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 15.03.2021 r., znak: WSTK.4220.405.2020.AW.3 do organów opiniujących celem wydania opinii co do obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co
do zakresu raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko;
- o wydaniu w dniu 26 kwietnia 2021 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie postanowienia znak: WST K.4220.405.2021.AW.4 stwierdzającego, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;

- o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia;
- o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
w/w przedsięwzięcia, z uwagi na konieczność zapewnienia stronom możliwości zapoznania się ze
zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie oraz o możliwości zapoznania się z uzyskanymi na
etapie prowadzonego postepowania opiniami oraz postanowieniami organów, o których mowa w art. 77
ust. 1 przedmiotowej ustawy ooś – decyzja zostanie wydana w terminie do 15 czerwca 2021 roku.
Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 37§1 Kpa stronom służy prawo do wniesienia ponaglenia
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, za pośrednictwem Wójta Gminy
Malechowo 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).
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postepowania wynikających z art. 10 ust. 1
Kpa 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.
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Skorzystanie z tego prawa winno nastąpić w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania niniejszego
zawiadomienia. Strony zainteresowane przedmiotem postępowania mogą zapoznać się z całością
dokumentacji w siedzibie Urzędu Gminy Malechowo, Malechowo 22a (pokój nr 209) , od poniedziałku
do środy w godz. 715 do 1515, w czwartki 700 do 1600 oraz w piątki od godz. 700 do 1400.
Zgodnie z art. 41 §1 Kpa 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 doręczenia pisma pod dotychczasowym adresem
ma skutek prawny.
Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów
przewidzianych w przepisach prawa do dokonywania określonych czynności, okresów zawieszenia
postępowania oraz okresów opóźnienia spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych
od organu.
Zgodnie z art. 74 ust. 3 ooś w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 kpa 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.
Strony postępowania zostają zawiadomione przez obwieszczenie zamieszczone na:
Stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Malechowo, tablicy ogłoszeń urzędu Gminy
Malechowo oraz tablicy ogłoszeń Sołectwa Drzeńsko i Ostrowiec, tj. w sposób zwyczajowo przyjęty na
terenie miejsca realizacji przedsięwzięcia.

WÓJT GMINY MALECHOWO
(-) RADOSŁAW NOWAKOWSKI

Otrzymują:

1. Biuro Janusz Raczyński- pełnomocnik inwestora
2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie, zgodnie z art.49 Kpa
3. a/a (K.C.)

