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Powiadomienie Stron przed wydaniem decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach 

 

Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że 

zostały zebrane materiały niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie hal produkcyjnych  

z suszarnią, 2 wiatami, zbiornikiem ppoż., wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. 

nr 644, 645/3 i 643/3 obręb Racimierz w miejscowości Żarnówko, gmina Stepnica, powiat 

goleniowski, woj. Zachodniopomorskie”.  

Zgodnie z wyżej cytowanym przepisem – organy administracji publicznej obowiązane 

są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem 

decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz 

zgłoszonych żądań. W związku z powyższym zawiadamiam strony o możliwości 

wypowiedzenia się i zapoznania z dokumentacją sprawy przed wydaniem decyzji w terminie 

7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.  

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Referacie 

Architektury i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Stepnica przy ul. T. Kościuszki 

4, 72-112 Stepnica w pok. nr 12 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 po 

uprzednim telefonicznym umówieniu z pracownikiem urzędu. Tel. kontaktowy: 91 41 88 521 

w. 25. 

Łącznie występuje ponad 10 stron, w związku z czym zgodnie 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 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), stosuje się przepis art. 49 KPA, który brzmi: „jeżeli 

przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach 

organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej 

formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez 

udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego 

organu administracji publicznej”. 

 

 

 

 

 

 

 

Data publicznego ogłoszenia: 

 

1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy – 14.01.2021 r. 

2. BIP Stepnica – 14.01.2021 r. 

 



 


		2021-01-14T12:18:20+0100




