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OBWIESZCZENIE
BURn4ISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO
zdnia 06 lipca2017 r.
Na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 ustalvy z dnia 14 cze]wca 1960r. - Koc7eds
posfgpowcz7€Z.CZ

CZC77"I.7?I.Sf7CZCJy'7CegO

(tekSt jednOlity:

Dz.

U.

z

2017

r.

poz.

1257)

oraz art. 75 ust.1 pkt 4 ustarvy z dnia 3 paZdziemika 2008r. a a/cfoszep7?I.CZ7€Z.3J Z.72/O777CCZC/.Z.

o Srodowisha i jego ochronie) udziale spoteczeristwa w ochionie 5rodowiska oraz
a oce7CCJCfe OCfdZZ'CZZ)"/cz7?Z.CZ 7CC} S,'7.OC7owz.s,fro (tekst jednolity.. D-z.U. z 2016 r. poz. 353

z p6Zn. zm.)

zawiadamiasie
wszystkiestronywsprawie)

iZ kierujqc sis usytuowaniem, charakterem, rodzajem i skala oddzialywania
przedsiewziecia na srodowisko, opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Szczecinie i Pahstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Drawsku
Pomorskim oraz po przeanalizowaniu przediozonej do vIliOSku Kcz7.fy I.72/Or77?CZCJ!7.7?e/.

przec7sz'gwzz'gcz'cz, Bu]-istrz Drawska Pomorskiego lvydal postanowienie z dnia
o4 1ipca 2017 r., znak: ROB.6220.5.7.2017.SB, w kt6rym stwierdzil obowiazek

przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko dla przedsiewziecia polegaj acego
na Urmchomieniu instalacji do termolizy odpad6w organicznych w istniejqcych
obiektach budowlanych, zlokalizowanych na dzialkach o numerach: 16/25, 16/26,
16/27, 16/28 i 16/29, obreb geodezyjny 0014 Drawsko Pomorskie.

Majac na uwadze polvyZsze, strony moga zapozna6 sis z treScia ww. postanowienia
oraz z dokumentacja w przedmiotowej sprawie, w Referacie Rolnictwa i Ochrony
Srodowiska urzedu Miejskiego w Drawsku Pomorskim, Park Chopina 2, 78-500
Drawsko Pomorskie, p.ur 2, w godzinach: od poniedzialku do Srody.. 730 - 1430,
czwartek: 730 - 1530, piatek: 730 - 1330, a takze wnies6 zaZalenie na przedmiotowe

postanowienie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Koszalinie,
za poSrednictwem BurlniStrZa Drawska Pomorskiego, w te-inie siedmiu dni od dnia
sfutecznego zawiadomienia.
JednoczeSnie BulmiStrZ Drawska Pomorskiego - odrebnym postanowieniem z dnia
o4 1ipca 2017 r., znak: ROB.6220.5.8.2017.SB, zawiesil postepowanie w przedmiotowej

sprawie, do czasu przedioZenia przez Inwestora raportu o oddzialywaniu
przedsiewziecia na Srodowisko. Na niniejsze postanowienie stronom postepowania
nie przysluguj e prawo wniesienia zazalenia.

Zawiadomienie badZ doreczenie uwaZa sic za dokonane po uplywie 14 dni od dnia
publicznego ogloszenia, tj. od dnia 07.07.2017 r.
Sprawe prowadzi:

stanisliv Bulczyfiski
Urzad Miej ski w Drawsku Pomorskim
/
Referat Rolnictwa i Ochrony Srodowiska
te1. 94 3446 853

