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OBWIESZCZENIE
z dnia 29 czerwca 2010 r.
Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z 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. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)
podaje się do publicznej wiadomości,
że w dniu 23 czerwca 2010 r. wpłynął do tutejszego urzędu wniosek Pana Wojciecha
Brodawczuka NIRAS Portconsult PBP Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie działającego
z upoważnienia inwestora, którym jest Zarząd Morskich Portów Szczecin i Swinoujście S.A.,
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na
budowie infrastruktury portowej w południowej części portu w Świnoujściu budowa
stanowiska promowego nr 1.
-

Mając na uwadze fakt, iż przedmiotowe przedsięwzięcie należy do mogących zawsze
znacząco oddziaływać na środowisko, a jego realizacja będzie prowadzona częściowo na
terenie zamkniętym oraz częściowo na terenie wewnętrznych wód morskich, zgodnie z art. 75
ust. 1, pkt lb i c 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. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), organem administracji
właściwym do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie jest Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Szczecinie.
Organy biorące udział w ocenie oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko,
właściwe do dokonania uzgodnienia w ww. sprawie to Państwowy Graniczny Inspektor
Sanitarny w Swinoujściu oraz Wojskowy Inspektor Sanitarny w Gdyni.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z
dokumentacją złożoną w przedmiotowej sprawie, możliwości składania uwag
i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni od wywieszenia
lub zamieszczenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie organu (ul. Jagiellońska 32, w
godzinach 8-14, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr telefonu (91) 43 05
221). Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Szczecinie przed wydaniem
~si~ anej decyzji o środowisk.wych
uwarunkowaniach.
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