
Będzino, dnia 24 czerwca 2021 r. 

PP.6220.5.2018 

OBWIESZCZENIE  

WÓJTA GMINY BĘDZINO 

 

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.                     

z 2021r. poz. 735) w związku 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 2021r. poz. 247),  

 

zawiadamiam strony postępowania, że: 

1) W dniu 27.05.2021r, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wezwał do uzupełnienia dokumentów w sprawie.         

W dniu 28.05.2021r. Wójt Gminy Będzino na podstawie art. 50 § 1 kpa wezwał inwestora do uzupełnienia 

przedłożonego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

2) W dniu 11.05.2021r.Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podtrzymał swoje stanowisko zwarte w opinii 

nr SZ.RZŚ.436.1.271.2018.IW dotyczące realizacji przedsięwzięcia pn; „Budowa dwutorowej linii napowietrzno – 

kablowej 110 kV i powiązanie z linią 110 kV Dunowo-Darłowo” 

3) W dniu 26.05.2021r. (data wpływu do tutejszego urzędu 31.05.2021r.) Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor 

Sanitarny w Szczecinie pismem znak NZNS.7040.6.1.2021 wydał opinie pozytywną realizacji przedsięwzięcia pn; 

„Budowa dwutorowej linii napowietrzno – kablowej 110 kV i powiązanie z linią 110 kV Dunowo-Darłowo” 

4) W dniu 27.05.201r. (data wpływu do tutejszego urzędu 28.05.2021r.) Prezydent Miasta Koszalina postanowieniem, 

znak WS-2.6220.3.2021.RG zaopiniował pozytywnie realizację planowanego przedsięwzięcia pn;” „Budowa 

dwutorowej linii napowietrzno – kablowej 110 kV i powiązanie z linią 110 kV Dunowo-Darłowo” 

5) Pismem z dnia 16.06.2021r. (data wpływu do tutejszego urzędu 17.05.2021r.) inwestor przedstawił uzupełnienie 

raportu (aneks II) o oddziaływaniu na środowisko  przedsięwzięcia. Powyższe uzupełnienie zostało przesłane w 

dniu 23.06.2021r.  do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Zachodniopomorskiego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie 

oraz Prezydenta Miasta Koszalina w celu uzyskania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn: „Budowa 

dwutorowej linii napowietrzno – kablowej 110 kV i powiązanie z linią 110 kV Dunowo-Darłowo” 

 

Postępowanie prowadzone jest na wniosek Michała Brzozowskiego, Biuro Studiów i Projektów Energetycznych, 

ENERGOPROJEKT – KRAKÓW S.A. ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków  działającego z pełnomocnictwa Energa – 

Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

planowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa dwutorowej linii napowietrzno – kablowej 110 kV i powiązanie z linią 

110 kV Dunowo-Darłowo” 

Uzupełnienie raportu (aneks I) o oddziaływaniu na środowisko  przedsięwzięcia dostępny jest na stronie internetowej 

Gminy Będzino http://bip.bedzino.pl. 

Z dokumentacją sprawy, strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Będzinie, 76-037 

Będzino 19, w pokoju nr 3, w godzinach od 800 do 1400, po telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 94-31-62-532. 

Strony postępowania mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie urzędu lub na adres: Wójt Gminy Będzino, Będzino 

19, 76-037 Będzino. 

Niniejsze obwieszczenie stanowi zawiadomienie stron postępowania o podjęciu czynności administracyjnej, którego 

doręczenie staje się skuteczne z upływem 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 
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