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GK.O.6220.2.2013 
 
 
 

ZAWIADOMIENIE 
 
Na podstawie art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  
(t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 73 ust. 1, art. 71 ust. 2 pkt 2,                    
art. 72 ust. 1a i art. 75 ust. 1 pktr 4  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 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) 
 

Wójt Gminy Przywidz 
zawiadamia strony postępowania 

 
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwięcia pn. „ Budowa budynku hotelu z wbudowaną kotłownią na 
działce nr 212/7 w miejscowości Polewo” . Postępowanie zostało wszczęte na wniosek złożony w 
dniu  07.02.2013 r. przez Panią  Jalantę Kąkol. 
 Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu 
informacji o ochronie o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) 
postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 
wydaje się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 
 W myśl art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2 wyżej przytoczonej ustawy, jeżeli zostanie stwierdzony taki 
obowiązek, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po przeprowadzeniu udziału 
społeczeństwa w procedurze oddziaływania na środowisko, po uzgodnieniu                             
warunków realizacji inwestycji z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz po 
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 
 Art. 10 §1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zobowiązuje organ administracji 
publicznej do zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania,                         
a przed wydaniem decyzji umożliwienia im wypowiedzenia się co do zebranych dowodów                        
i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 
 Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto 
żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek (art. 28 w/w Kodeksu). 
Strony, ich przedstawiciele oraz pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji 
państwowej  o każdej zmianie adresu (art. 40 Kpa.). 
 Strony oraz zainteresowane podmioty mogą zapoznać się z wnioskiem Inwestora             a 
także złożyć swoje uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia w terminie 14 dni od daty 
dostarczenia niniejszego zawiadomienia. Materiały, do zapoznania się ze sprawą, dostępne są               
w Urzędzie Gminy Przywidz, ul. Gdańska 7,  pok. 3.2  w godz. 8.00 – 15.00. 
 Niniejsza informacja zostaje umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych na 
stronach internetowych www.ekoportal.pl oraz http://www.wrotapomorza.pl/pl/bip/gminy/przywidz 
(menu tematyczne - „Wójt/Burmistrz”, zakładka: „obwieszczenia i zawiadomienia”) prowadzonych 
przez Urząd Gminy Przywidz oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przywidz                    
i tablicach ogłoszeń sołectwa Pomlewo. 
 
 
 
 



Otrzymują: 
1. Jolanta Kąkol 
2. strony postępowania wg oddzielnego rozdzielnika 
3. strona internetowa UG Przywidz (BIP, Ekoportal) 
4. tablica ogłoszeń UG Przywidz 
5. tablica ogłoszeń sołectwa Pomlewo 
6. a/a 


