Polanów dnia 09.08.2018 r.
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OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA POLANOWA
Działając na podstawie art. 30, 33 i 34 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) podaje się do publicznej
wiadomości i informuje się wszystkich zainteresowanych o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa
w ramach przeprowadzanej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu eksploatacji kruszywa naturalnego
ze złoża ,,CHOCIMINO” na dz. nr 56/16 obręb Chocimino oraz o:

możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją, w tym z Raportem o oddziaływaniu na
środowisko i Uzupełnieniem do Raportu oraz o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej
sprawie, w ramach udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu, w terminie 21 dni, tj. od dnia
09.08.2018 r. do dnia 29.08.2018 r.
Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, w tym raportem o oddziaływaniu
na środowisko w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanowie, ul. Wolności 4 (pokój nr 14, tel. 94 348 07
83), w godzinach pracy Urzędu.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
 w formie pisemnej na adres Urząd Miejski w Polanowie, ul. Wolności 4, 76-010 Polanów,
 ustnie do protokołu w godzinach przyjmowania klientów,
 za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym
podpisem elektronicznym, na adres e-mailowy: um@polanow.eu
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Polanowa.
Postępowanie wszczęte zostało na wniosek złożony w dniu 16.08.2017 r. przez: Pana Leona Helwak
ul. Jastrzębia 7/26, 81-077 Gdynia Pełnomocnika Pani Katarzyny Kolska-Giża. .
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego
przedsięwzięcia jest Burmistrz Polanowa.
Burmistrz Polanowa wystąpił o opinię do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Koszalinie oraz o uzgodnienia do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni
w Koszalinie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych
w Koszalinie.

Burmistrz Polanowa
/-/ Grzegorz Lipski

Jednocześnie informuje się, że Strony postępowania mają możliwość czynnego udziału i składania
uwag i wniosków do prowadzonego postępowania w każdym stadium postępowania i przez cały
okres jego trwania.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie:
- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Polanowie - www.bip.polanow.pl ;
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Polanowie przy ul. Wolności 4;
- na tablicy ogłoszeń w sołectwie Chocimino.

Prowadzący sprawę: Adriana Michno – pomoc administracyjna ds. ochrony środowiska Polanów ul. Wolności 4,
pokój 14, Budynek B, I piętro, tel. 94 34 80 783

