WÓJT GMINY MANOWO
Manowo, dnia 28.01.2019 r.
OŚ.6220.4.2018.2019.MOŚ

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2096) w związku z art. 29, art. 33 ust. 1, art. 34 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), Wójt Gminy Manowo

podaje do publicznej wiadomości
informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ośrodka hodowli ryb łososiowatych przy
rzece Dzierżęcince”
Lokalizacja: na terenie działek ewidencyjnych nr 15, 16, 17, 22 obręb ew. Manowo, gm. Manowo
Postępowanie w niniejszej sprawie zostało wszczęte w dniu 25 czerwca 2018 r. na wniosek Pana Ireneusz
Halickiego, zam. przy ul. Szkutniczej 4, 75-260 Koszalin.
Dla przedsięwzięcia uznano za konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz
sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – postanowienie z dnia 10 września 2018 r.
Organem właściwym do wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach realizacji w/w przedsięwzięcia jest Wójt
Gminy Manowo. Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień w sprawie są Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowisko w Szczecinie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie oraz Państwowe

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Szczecinie
Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływani na środowisko, organ właściwy
do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa
w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Udział
ten, zgodnie z art. 29 ustawy ooś przysługuje każdemu.
Zawiadamia się wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, która
jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Manowo, ul. Szkolna 2, 76-015 Manowo, w pokoju 18 po
telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 94 318 32 21.
Jednocześnie informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie, w ramach udziału
społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu, w terminie 30 dni, tj. od dnia 30 stycznia 2019 r. do dnia 28 lutego
2019 r.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
−

w formie pisemnej na adres Urząd Gminy w Manowie, ul. Szkolna 2, 76 – 015 Manowo;

−

ustnie do protokołu w godzinach przyjmowania klientów;

−

za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem
elektronicznym, na adres e-mailowy: urzad@manowo.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków, jak i do wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, jest Wójt Gminy Manowo.
Zgodnie z art. 35 ustawy ooś, uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawione zostaną bez
rozpatrzenia.
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/-/ Roman Kłosowski
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