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O B W I E S Z C Z E N I E 

Wójta Gminy Biesiekierz          

              
Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), Wójt Gminy Biesiekierz w związku 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 o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  

z 2013 r. , poz.1235 ze zm.), 

z a w i a d a m i a  

o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia, co do zebranych dowodów i materiałów przed 

wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa                       

i remont dróg powiatowych nr 3518Z Mączno – Popowo, nr 3523Z Popowo – Parnowo – Laski – 

Dunowo oraz 3529Z na odcinku Dunowo – Niedalino”, w postępowaniu zmierzającym do wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wszczętym na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg                 

w Koszalinie, realizowanego na działkach ewidencyjnych nr: 

- 2, 72, 67 w obrębie ewidencyjnym Laski Koszalińskie, gmina Biesiekierz, 

- 74/1 w obrębie ewidencyjnym Dunowo, gmina Świeszyno. 

W toku postępowania organ uzyskał niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach opinie i uzgodnienia. Mając na uwadze opinię Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Koszalinie znak: PS.NZS.401.41.2015 z dnia 13 listopada 2015 r. oraz 

opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych                  

w Koszalinie znak: WST-K.4240.270.2015.KS.3 z dnia 18 grudnia 2015 r., Wójt Gminy Biesiekierz, 

Postanowieniem znak: UG.Or.Oś.6220.1.2015.MK z dnia 04 stycznia 2016 r. r. odstąpił od obowiązku 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

  Z treścią zebranych materiałów i dowodów w przedmiotowej sprawie, strony postępowania 

mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy w Biesiekierzu, Biesiekierz 103, w pok. 27 w godzinach 

urzędowania, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia, po telefonicznym 

uzgodnieniu terminu pod nr tel. 94 31 80 964. 

Obwieszczenie zgodnie z art. 49 kpa uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego 

ogłoszenia. 

Wójt Gminy Biesiekierz 

/-/ Andrzej Leśniewicz 

Otrzymują: 

1. Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie, Manowo 12A, 76 – 015 Manowo, 
2. Strony postępowania wymienione w aktach sprawy. 
3. a/a. 

Sposób publikacji: 

Podano do publicznej wiadomości: BIP UG Biesiekierz, tablice ogłoszeń w UG Biesiekierz, Sołectwa Laski 

Koszalińskie, Sołectwa Kotłowo, Sołectwa Gniazdowo, tablice ogłoszeń w UG Świeszyno, Sołectwa Dunowo, 

gmina Świeszyno. 


