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OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE
z dnia~”2~+ kwietnia 2010 r.
Na podstawie art. 30 i art. 33 w związku z art. 79 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),
podaje się do publicznej wiadomości
że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, przystąpił do przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przedlużeniu linii cumowniczej
nabrzeża Katowickiego w porcie Szczecin.
Zawiadamiając o toczącym się postępowaniu informuję, co następuje:
1. Postępowanie prowadzone jest na wniosek Zarządu Morskich Portów Szczecin i Swinoujście S.A. w
Szczecinie, występującego przez pełnomocnika Pana Witolda Marskiego z Biura Projektów „BIMOR” w
Szczecinie.
2. Wnioskodawca, pismem z dnia 21 kwietnia 2010 r. przedłożył wniosek o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach wraz z raportem o oddzialywaniu na środowisko.
3. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Szczecinie.
4. Organem w właściwym do wydania opinii w przedmiotowej sprawie jest Państwowy Graniczny Inspektor
Sanitarny w Szczecinie, do którego zwrócono się o opinię, zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 2 w związku z art.
78 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.).
Zapewniając udział społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego sporządzany jest raport o
oddzialywaniu przedsięwzięcia na środowisko informuję, iż:
1. każdy ma prawo zapoznania się z dokumentacją,
2. każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w wymienionym postępowaniu administracyjnym,
3. dokumentacja sprawy, w tym raport o oddzialywaniu przedsięwzięcia na środowisko, udostępnione są w:
Regionalnej Dyr~kcji Ochrony Srodowiska w Szczecinie
ul. Jagiellońska 32; 70-3 82 Szczecin,
od poniedziałku do piątku, od godziny 8.00 14.00,
4. uwagi i wnioski zgłoszone w tym postępowaniu będą rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Szczecinie.
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