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Znak sprawy: ROŚ.6220.10.2019/2020.SB/JR

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO
z dnia 7 kwietnia 2020 r.

Na podstawie art. 36 § 1 i 2 oraz art. 49 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:, ,Dz., U. z 2020 r. poz. 256
z późn. zm.) 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.,
poz. 283 z późn. zm.).

zawiadamia si ę
wszystkie strony w sprawie,
że w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu wytwórni mas
bitumicznych polegająca na budowie nowej linii technologicznej wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną i drogową na działce nr 28, obręb ewidencyjny 0014
w miejscowości Drawsko Pomorskie", wszczętego...na ,wniosek Pani Marty
Starzyńskiej z Firmy AOS Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą w Koszalinie,
działającej z upoważnienia Inwestora — „POL — DRÓG, ;DRAWSKO POMORSKIE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Drawsku Pomorskim; postanowienie w sprawie
odstąpienia bądź obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
przedmiotowego przedsięwzięcia nie mote być wydane w ustawowym terminie,
z przyczyn niezależnych od Burmistrza Drawska Pomorskiego. Przyczyną zwłoki jest
oczekiwanie na udostępnienie dokumentacji niezbędnej do podjęcia dalszych czynności
w ramach postępowania administracyjnego.
Równocześnie informuje się, że przewidywany termin załatwienia sprawy dotyczącej
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
„Rozbudowa zakładu wytwórni mas bitumicznych polegająca na budowie nowej linii
technologicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drbgową na działce nr 28
obręb ewidencyjny 0014 w miejscowości Drawsko Porribrski" ustala się do dnia
23 czerwca 2020 r.
Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni
od dnia publicznego ogłoszenia.
Dzień publicznego ogłoszenia — 8 kwietnia 2020 r.
Rozdzielnik:
ATablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim
2 Biuletyn Informacji Publicznej
3) Inwestor za pośrednictwem Pełnomocnika
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