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OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY BĘDZINO 

Na podstawie art. 33 ust. 1, art. 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 o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2021r. poz. 247), zwanej dalej ustawą ooś 

podaje się do publicznej wiadomości 
 

że Wójt Gminy Będzino, przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury 
udziału społeczeństwa dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,0MW składającej się               
z dwóch instalacji do 1MN każda  wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ” na działce nr 138/1 w obrębie ewidencyjnym 
Dobiesławiec, gm. Będzino 

W związku z powyższy informuję, że raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz pozostała 

niezbędna dokumentacja sprawy udostępnione są zainteresowanym w siedzibie Urzędu Gminy w Będzinie, 76-037 

Będzino 19, w pokoju nr 3. Określenie terminu oraz sposobu udostępnienia akt należy każdorazowo (zarówno w siedzibie, 

jak i w sposób zdalny) uzgodnić z osobą prowadzącą postępowanie – Katarzyną Zwierzyńską pod nr 94-31-62-532. 

 
Postępowanie prowadzone jest na wniosek WAEL Michał Wawrowicz, ul. Beżowa 24, 70-781 Szczecin 

działającego z pełnomocnictwa Lokalnej Energii PV III Sp. z o. o.,  ul. Firlika 19/415-416, 71-637 Szczecin, z dnia 
21.12.2020r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. 
      Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy ooś, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia 

wydaje Wójt Gminy Będzino, po uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 

Środowiska, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarząd 

Zlewni w Koszalinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie. 

         Zgodnie z  art. 29 ooś każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału 

społeczeństwa.  

Wnioski i uwagi można składać w ciągu 30 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia,                                 

tj. od dnia 03.08.2021r. do dnia 02.09.2021r.  Uwagi i wnioski można składać : w formie pisemnej (na adres Wójt Gminy 

Będzino, 76-037 Będzino 19); ustnie do protokołu (w siedzibie Urzędu Gminy w Będzinie, 76-037 Będzino 19, w pokoju 

nr 3, po telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr 94-31-62-532) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na 

adres e-mailowy ug@bedzino.pl lub za pośrednictwem platformy e-PUAP.  

W okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu “COVID-19” zaleca się 

przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego, drogą elektroniczną lub dostarczenie dokumentów 

osobiście poprzez złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w budynku Urzędu Gminy w Będzinie, 76-037 Będzino 

19. 

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków w przedmiotowym postępowaniu jest Wójt Gminy Będzino. 

Zgodnie z art. 35 ustawy ooś uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, pozostawione będą bez rozpatrzenia. 
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