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OBWIESZCZENIE 

Burmistrza Karlina 
 

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), 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 2021 r., poz. 247 ze zm.),  

zawiadamiam strony postępowania   
 

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji                            

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy 

fotowoltaicznej na działkach ewidencyjnych 282, 283/1 obręb Daszewo.  

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany 

jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom 

wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 

Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron 

uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym 

uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania. 

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie, pok. 

nr 3 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00. oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni 

od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia. 

Ponadto informuję, że pismem z dnia 28.06.2021 r. (data wpływu: 30.06.2021 r.), znak: 

SSZ.ZZŚ.2.4360.135.2021.IW Dyrektor Zarządu Zlewni w Koszalinie Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białogardzie Opinią Sanitarną z dnia 

28.06.2021r. (data wpływu: 30.06.2021 r.) znak: NZNS.7040.4.11.2021 nie stwierdził 

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego 

przedsięwzięcia. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, postanowieniem z dnia 

22.07.2021r., znak: WST-K.4220.201.2021.MCD.2, wyraził opinię o braku potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. 

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zawiadomienie zostaje podane 

stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na 

stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Karlinie bip.karlino.pl oraz 

wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu. 

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

publicznego ogłoszenia. 

 

Burmistrz Karlina 

Waldemar Miśko 
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