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Łobez, dnia 07.04.2022r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu post ępowania
administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm .) w zwi ązku z art. 21 oraz art. 74
ust. 3 ustawy z dnia 3 pa ździernika 2008 r. o udost ępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale spo łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia ływania na
środowisko (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z pó źn. zm .), zawiadamiam o wyznaczeniu
terminu na dzień 16.05.2022r. na przeprowadzenie lustracji terenu, na którym przewidziana
jest lokalizacja inwestycji, dla której prowadzone jest post ępowanie administracyjne
w zakresie wydania zmiany decyzji nr 3/2017 z dnia 08.05.2017r. o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj ę przedsi ęwzięcia pn.:
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez".
Postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 26.1 0.2020r. (data wpływu 06.11 .2020r.),
uzupełniony dnia 16.12.2020r. Pana Ryszarda Kowalskiego - prowadz ącego działalność
gospodarcz ą pod firmą Biuro Projektowe „DIM" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów,
z siedzibą przy ul. Sosnowej 6a, 71-467 Szczecin, dzia łaj ącego z upowa żnienia
Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do publicznej wiadomo ści przez
zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urz ędu Miejskiego w Lobzie:
www.bip.lobez.pl oraz wywieszenie na tablicy og łoszeń Urzędu Miejskiego w Łobzie oraz
Gminy i Miasta Świdwin oraz So łectw: Bonin, Grabowo, Niegrzebia i Worowo.
Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego
przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpo średniego i po średniego wpływu
przedsi ęwzięcia, m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.
Zgodnie z art. 10 * I K. p. a organy administracji publicznej obowi ązane są zapewnić
stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji
umożliwić im wypowiedzenie si ę co do zebranych dowodów i materia łów oraz zgłoszonych
żądań.
Zgodnie z art. 28 Kpa, stron ą jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowi ązku
dotyczy postępowanie albo kto żąda czynno ści organu ze wzgl ędu na swój interes prawny lub
obowiązek.
Strony postępowania, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pa ździernika 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo łeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddzia ływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373
z późn. zm .) oraz art. 49 kpa, zawiadamia si ę o wydawanych dokumentach w powy ższej
sprawie obwieszczeniem Burmistrza oraz na stronie internetowej Urz ędu Miejskiego
w Lobzie i odpowiednich Gmin i Sołectw.
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Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj ę
przedsięwzięcia w niniejszej sprawie zostanie wydana po zasi ęgnięciu opinii w sprawie
sporządzenia oceny oddzia ływania na środowisko planowanego przedsi ęwzięcia i po
uzgodnieniu raportu, jeśli będzie istniała konieczno ść jego sporządzenia, z nast ępuj ącymi
organami: Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, POW Wody Polskie
w Szczecinie Zarz ąd Zlewni w Gryfcach, Pa ństwowym Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym w Łobzie.
Pismem z dnia 05.04.2022r. Nr WST-K.4221.45.2021.BM.4, Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Szczecinie Wydzia ł Spraw Terenowych w Koszalinie, zwróci ł się do
Organu prowadzącego przedmiotowe post ępowanie o przeprowadzenie lustracji terenu, na
którym przewidziana jest lokalizacja ww. inwestycji. W zwi ązku z powyższym Organ
wyznacza termin przeprowadzenia lustracji na dzie ń 16.05.2022r. na godzinę 10.00 oraz
podaje powyższe do publicznej wiadomo ści.
Rozstrzygni ęcie sprawy nast ąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnie ń i opinii
pomocniczych.
Ponadto informuj ę o zamieszczeniu w publicznie dost ępnym wykazie: danych
o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww.
przedsięwzięcia. Publicznie dost ępny wykaz, w którym zamieszcza si ę dane o dokumentach
zawieraj ących informacj ę o środowisku i jego ochronie udost ępniony jest w Biuletynie
Informacji Publicznej Urz ędu Miejskiego w Łobzie, adres www.bip.lobez.pl/rios.
Obwieszczenie uznaje si ę za doręczone po upływie 30 dni od dnia publicznego
ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
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