
Karlino, dnia 5 marca 2021 r. 

GP.6220.1.2020.ISC.25 

 

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

 

Na podstawie art. 61 § 4, art. 49 w związku z art. art. 9 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 

r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020.256 j.t. ze zm.), oraz art. 74 ust. 3 

ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. 2020.283 t.j. ze zm.),  

 

ZAWIADAMIAM STRONY POSTĘPOWANIA 

 

o wszczęciu postępowania postepowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji 

Burmistrza Karlina o środowiskowych uwarunkowaniach nr 1/2020 znak 

GP.6220.1.2020.ISC.23 z 7 stycznia 2021r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali 

magazynowej z częścią socjalno-biurową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną                      

i drogową  w Karlinie przy ul. Kołobrzeskiej na działkach ewidencyjnych nr 209/2, 209/4, 

208/2, 208/4, 207/2, 207/4 obręb 003 Karlino, gm. Karlino, powiat białogardzki, 

województwo zachodniopomorskie wydanej na rzecz Scanrad Sp. z o.o., w imieniu której 

działa pełnomocnik Grzegorz Ratajczyk ASSMANN Polska Grupa Projektowa Sp.  z o.o., ul. 

Żmigrodzka 48, 60-171 Poznań. 

 

Zmiana decyzji obejmuje możliwość budowy szczelnego zbiornika retencyjno - 

odparowującego lub zbiornika retencyjnego rozsączającego (nieuszczelnionego) na wody 

opadowe 

 

Na podstawie art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję                               

o uprawnieniach stron tego postępowania o prawie do czynnego udziału w każdym jego 

stadium. W terminie 3 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia można zapoznać się 

z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie 

Urzędu Miejskiego w Karlinie, ul. Plac Jana Pawła II 6, Referat Gospodarki Przestrzennej                       

i Ochrony Środowiska, pokój nr 3 (tel. 94 311-95-15) - w godzinach pracy Urzędu. 

 Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia 

publicznego ogłoszenia – zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz.U. 2020.256 j.t. z późn. zm.) w związku z oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 

2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa                           

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020.283 z późn. 

zm.). 

 

 

Burmistrz Karlina 

Waldemar Miśko 
 

 

 
Sposób publikacji: 

1. Podano do publicznej wiadomości: BIP UM w Karlinie, tablica ogłoszeń UM w Karlinie 

2. a/a 

 

 

Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia ……………. 

 

Obwieszczenie zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia……………. 


