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PREZYDENTA MIASTA SZCZEC|N

z dnia Z§stycznia 2O21r.

ryap9dsj__a_qieań!p,_61 §4iań_ 10§1 ustawy7.dnia14czerwca 1960r. Kodekspostępowania
adminisfd'C}inegó (Dz. U. z 2O2O r., poL 256 z pażn. zm) w auiązku z ań" 74 ust. 3 ustawy

z dnia 3 paździemika 2OO8 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

społeczeństwa w ochronie środowiska olaz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz- U.

z 2Q2O r., pQz- 283 z pożn- zm-)

zawiadamia się
wszystkie strony w sprawie,

iz w dniu 22.12.2020 r. za posrednictwem Pana Krzysżofa Słomianego wpłynął wniosek Jacka
parysa w sprawie,,wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla pzedsięwzięcia
pn.': "Budowa stacji paliw oraz myjni wraz z zagospodarowaniem terenu, zjazdami z drogi

publicznej, totemem reklamowym i niezbędną infiastrukturą techniczną w Szczecinie przy

,,- ul-Wodociągowej, dz. nr-, 5, obr.; 2aa3: .

Mając na uwadze powlzsze Prezyd e nt ful iasta S zczeci n w szczął postępowan ie ad m in istracyj n e

w tej sprawie.

W zwią7ku z Ęm informuje się wszystkie strony w sprawie,
Z dokumentacją sprawy mażna się zapoznac w Urzędzie lVliasta Szczecin, Wydziale
Ochrony Środowiska. :

W związku z ogłoszeniem na obszarzeRzec4pospolitej Poiskiej stanu epidemii, Prezydent
Miasta Szczecin zarządzeniem nr 675120 z dnia,Z9 grudnia 2O2Q r. ograniczył wykony,anie

- zadań przez lJrząd Miasta Szczecin. Pracownicy Urzędu realizują niezbędne kontakĘ
z interesantami telefonicznie lub za pośrednicfuem środkow komunikacji ełektronicznej
w rozumieniu ań. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2a02 r, c świadczeniu usług drogą
eleproniczną (Dz. U z 2a19 r., poz. 123 z pażn. zm.) araz za posi-eCnictwem pocĄ e-maii.

- Natomiast w cełu zapewnienia paez Urząd zadań niezbędnych pomocy obywatelom
mledzy innymi zakresie ochrony środowiska, w tym zadan dotyczących Cecyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach reaiizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy
z dnia 3 pażdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska araz o ocenach oddziaływania
naśrodowisko (Dz_ U. z2a2O l. poz.283,zpożn, zm.) - istnieje mozliwość bezpośredniej
obsłuqi interesantów po wcześnieiszvlD telefonicznym lu.b elektronicznym umówieniu wizytl
z pracownikiem prowadżącym postępowanie.
Kontalct do pracownika ząmującego się sprawą:
Jakub Rybkiewicz, tel-: 91 424 5616, e-mail: irybkjew@um.szczecin.pl ,

lub sekretariat: 91 42 45 838, e-mail: wosr@um.szczecin-pl .

Zawiadomienie bądź doręczenie uważa sie za dokonane po uphrwie czternastu

dni od dnia publicznego ogłoszenia.
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