URZĄD GMINY TRZEBIELINO
77-235 Trzebielino ul. Wiejska 15
tel. (0-59) 858 02 53/ fax (0-59) 858 01 67/
e-mail: sekretariat@trzebielino.pl

Trzebielino, dnia 19.04.2021 r.
PNOŚ.6220.4.11.2020.3
OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE
O ROZPRAWIE ADMINISTRACYJNEJ
Na podstawie art. 89, 90 i 91 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.256), oraz art. 33 ust. 1 pkt 9 i art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz.283 ze zm.)

Wójt Gminy Trzebielino
Zawiadamia, że w dniu 24 maja 2021 roku o godz. 17:00 w świetlicy wiejskiej w
Cetyniu (pod warunkiem zniesienia zakazu zgromadzeń zawartego w Rozporządzeniu Rady
Ministrów „w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii”) zostanie przeprowadzona rozprawa administracyjna otwarta
dla społeczeństwa będąca elementem postępowania administracyjnego, wszczętego na
wniosek pana Henryka Harasiuk (adres w aktach sprawy) w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
„Budowie obiektu inwentarskiego do chowu trzody chlewnej wraz z niezbędną
infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr 930 w miejscowości Cetyń, obręb Cetyń,
gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie”.
W związku z powyższym wzywam do udziału w niej wszystkie zainteresowane
strony/świadków/inne osoby zainteresowane w przedmiotowym postępowaniu (osobiście lub
przez pełnomocnika). Pełnomocnictwo winno być stwierdzone na piśmie i doręczone
prowadzącemu rozprawę.
Jednocześnie informuję strony o możliwości złożenia wyjaśnień, dokumentów i
innych dowodów w sprawie w terminie do dnia 23.05.2021 r. w Urzędzie Gminy w
Trzebielinie ul. Wiejska 15, 77-235 Trzebielino, pok. nr 4. w godzinach urzędowania.
Z dokumentami sprawy, w tym z treścią raportu o oddziaływaniu na środowisko
przedsięwzięcia oraz jego uzupełnieniami oraz postanowieniami uprawnionych organów
można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Trzebielinie, pokój nr 4.
Rozprawa administracyjna przeprowadzona zostanie z zachowaniem zasad
reżimu sanitarnego, to jest w szczególności z zachowaniem obowiązku zakrywania ust i
nosa, pomiarem temperatury przed wejściem na salę, obowiązkową dezynfekcją rąk
oraz z zachowaniem dystansu społecznego.
Nieobecność na rozprawie Strony należycie wezwanej nie stanowi przeszkody do jej
przeprowadzenia.
Wobec powyższego zgodnie z art. 36 § 1 Kpa, zawiadamiam, że wniosek o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację w/w przedsięwzięcia, rozpatrzony
zostanie w terminie do dnia 30.06.2021r.
Wójt Gminy
mgr Tomasz Czechowski

Otrzymują:
1. Tomasz Skarżyński
2. Strony postępowania wg rozdzielnika w tut. Urzędzie
3. Tablica informacyjna Urzędu Gminy Trzebielino
4. Strona BIP Urzędu Gminy Trzebielino
4. Tablica informacyjna sołectwa Cetyń
5. Mieszkańcy sołectwa Kołczygłówki za pośrednictwem Wójta Gminy Kołczygłowy
6. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Kołczygłowy
9. a/a
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