
 

URZĄD GMINY BĘDZINO, BĘDZINO 19, 76-037 BĘDZINO 

Będzino, 28 lipca 2014 r. 

PP.6220.2.2013 

OBWIESZCZENIE 

WÓJTA GMINY BEDZINO 

 

Na podstawie art. 36 § 1 i § 2 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zmianami), 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 2013 r. poz. 1235 ze zmianami), 

zawiadamiam wszystkie strony postępowania 

1) o wydanym w dniu 28.07.2014 r. postanowieniu w sprawie podjęcia z urzędu postępowania w sprawie 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą 

„ZESPÓŁ ELEKTROWNI WIATROWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA 

TERENIE GMINY BĘDZINO, WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE, POWIAT KOSZALIŃSKI W REJONIE 

MIEJSCOWOŚCI KOMORY I WIERZCHOMINKO” 

2) o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedmiotowego przedsięwzięcia, to jest w terminie do dwóch miesięcy od zebrania całego materiału 

dowodowego dającego podstawę do określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedmiotowego 

przedsięwzięcia 

 

Postanowieniem z dnia 05.11.2013 Wójt Gminy Będzino zawiesił postępowanie w przedmiotowej sprawie 

do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

Pismem z dnia 15.07.2014 r. (data wpływu do urzędu 16.07.2014r.) Pan Sławomir Zwiefka, działający z 

pełnomocnictwa inwestora, przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

W związku z tym, iż ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania organ wydał 

postanowienie o podjęciu z urzędu przedmiotowego postępowania. 

Na postanowienie o podjęciu postępowania nie służy zażalenie, strona może je zaskarżyć tylko w 

odwołaniu od decyzji. 

Z dokumentacją sprawy i wyżej wymienionym postanowieniem strony mogą się zapoznać w siedzibie 

Urzędu Gminy w Będzinie, 76-037 Będzino 19, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 

94-31-62-540. 

Niniejsze obwieszczenie stanowi zawiadomienie wszystkich stron postępowania, którego doręczenie 

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

 

 

 

 

 


