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  Stargard Szczeci ński          
  
TI-II.6220.14.7.2015.3       

OBWIESZCZENIE  
O WYDANYM   POSTANOWIENIU  

o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 
 

Na podstawie art.10, zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 późn. zm.)  
w związku z art.64 art.71 ust.2 pkt 2, art. 74 ust 3 ustawy o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2013r., poz.1235 z późn.zm.) 

zawiadamiam strony post ępowania 
(właścicieli posesji zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie dz. nr 234/3 obr. 10 przy 

ul.Zwycięzców 1 w Stargardzie Szczecińskim) 
 
że w dniu 28 lipca 2015 roku po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Szczecinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie 
Szczecińskim w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: 

Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z mo żliwo ścią lokalizacji 
nieuci ążliwych lokali usługowo-handlowych w parterach przy ul.Zwyci ęzców  1  
w Stargardzie Szczeci ńskim, jako uzupełnienie śródmiejskiej zabudowy wraz z miejscami 
postojowymi i zagospodarowaniem terenu oraz podł ączeniem do sieci cieplnej, 
elektroenergetycznej, wodnej i kanalizacyjnej: 

  - ETAP I: Budowa 3 budynków mieszkalnych wielorod zinnych wraz z towarzysz ącą 
infrastruktur ą - powierzchnia zagospodarowania ok. 0,84ha, 

  - ETAP II: Budowa 7 budynków mieszkalnych wieloro dzinnych wraz z towarzysz ącą 
infrastruktur ą – powierzchnia zagospodarowania ok. 1,86ha, 

 (dz. nr ewid. 234/3 obr 10 miasta Stargard Szczeci ński), 
zostało wydane  postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko oraz o nie nakładaniu obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu 
na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. 
 
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią opinii i postanowienia w Urzędzie Miejskim  
w Stargardzie Szczecińskim, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego, ul.Czarnieckiego 17  
w Stargardzie Szczecińskim, w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godz.  
8.00-16.00 w terminie od dnia 31 lipca 2015 roku do dnia 13 sierpnia  201 5 roku.  
Na przedmiotowe postanowienie nie służy prawo złożenia zażalenia do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego.  
Jednocześnie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego, zostały 
zebrane dowody i materiały niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedmiotowego przedsięwzięcia. W związku z powyższym w powyższym w terminie dnia 31 lipca 
2015 roku do dnia 13 sierpnia  2015 roku można zapoznać się z aktami sprawy w Biurze Obsługi 
Klienta Urzędu Miejskiego, ul.Czarnieckiego 17 w Stargardzie Szczecińskim, od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8.00-16.00. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o dokumenty 
znajdujące się w  aktach sprawy i wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 
przedsięwzięcia. 
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