
  Karlino, 16 lipca 2021 r. 

 

 GP.6220.7.2021.ISC.6 

OBWIESZCZENIE 

Burmistrza Karlina 
 

Na podstawie art. 49 w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz.U. 2021.735 j.t. ) 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. 

2021.247 t.j. ze zm.), w związku z prowadzeniem postępowania administracyjnego                   

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu produkcji pstrąga z 300 Mg na 500 Mg rocznie 

przy zastosowaniu dotychczasowego poboru wody (na poziomie 300l/s) w Ośrodku Hodowli 

Pstrąga „Garnki”, 

zawiadamiam o:  
 

o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białogardzie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni                     

w Koszalinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o opinię dotyczącą 

konieczności  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego 

przedsięwzięcia.  

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 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. 2021.247 t.j. ze zm.), organem właściwym do wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego 

przedsięwzięcia oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Karlina. 

 Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 2 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. 2021.247 t.j. ze zm.), w związku z § 3 ust. 1 

pkt 106 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839 j.t.), 

konieczne jest uzyskanie opinii w/w organów. 

Jednocześnie na podstawie art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję                    

o uprawnieniach stron tego postępowania o prawie do czynnego udziału w każdym stadium, 

w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień i składania wniosków 

dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym. 

 Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 

publicznego ogłoszenia. 

 

 

 

 

Burmistrz Karlina 

 

Waldemar Miśko 

 

 

 

 

 

Podano do publicznej wiadomości: Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś i art. 49 k.p.a. 


