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OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. Nr 98 poz. 1071, z póznozmianami), w mysl art. 71 ust. 2, art. 73
ust. l, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz.U. z 2008 r nr 199 poz. 1227)

zawiadamia sie strony o toczacym postepowaniu,

wszczetym na wniosek inwestora Mayland Real Estate Spólka z 0.0. w sprawie wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji o nazwie: Budowa Centrum
Handlowo-Uslugowego "Aleja Slonca" w miejscowosci Mierzyn, gm. Dobra.

Teren inwestycji obejmuje dzialki o numerach: 274, 276/2S, 276/106, 276/139, 276/141,
276/142,276/143 polozone we wschodniej czesci gminy Dobra.

Organem wlasciwym do przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddzialywania
inwestycji na srodowisko oraz wydania wnioskowanej decyzji jest Wójt Gminy Dobra.

Ze zlozonym wnioskiem mozna zapoznac sie w Wydziale ds. Obywatelskich, na

stanowisku Ochrona Srodowiska Urzedu Gminy Dobra, pokój nr 2, przy ul. Lipowel SI w
Wolczkowie. Wtorek, Piatek- dniem wylaczonym z obslugi petenta, poniedzialek 8(°-17°0,
sroda 7oo-1Soo,czwartek 70o-1Soo.Telefon kontaktowy: 091-311-23-07.
Jednoczesnie zawiadamia sie, iz zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 2 oraz pkt. l w/w ustawy Wójt
Gminy Dobra wystapil do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach
oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie o opinie dotyczaca
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko oraz
ewentualnego zakresu raportu o oddzialywaniu na srodowisko.

Lacznie wystepuje ponad 20 stron, w zwiazku z czym, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz.U. z
2008 r nr 199 poz. 1227 z pózn.zm.) stosuje sie przepis art. 49 KPA "Strony moga byc
zawiadamiane o decyzjach i innych czynnosciach organów administracji publicznej przez
obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjety w danej miejscowosci sposób publicznego
oglaszania, jezeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie badz
doreczenie uwaza sie za dokonane po uplywie czternastu dni od dnia publicznego
ogloszenia" .

Obwieszczenie podano do wiadomosci Stron na stronie www.bip.dobraszczecinska.pl
oraz na tablicach ogloszen w Urzedzie Gminy Dobra i tablicy ogloszen soleckich w
Mierzynie, a takze tablicy ogloszen w Urzedzie Miasta Szczecin i na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Urzedu Miasta Szczecin.
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