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Darłowo ,

dn. 01.09.2021 r.

OS.6220.1 .2021

OBWIESZCZENIE

Działając

na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 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 2021 r. , poz. 247 z późn.zm.) , informuję o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego
na Budowie zespołu budynków wielorodzinnych z usługami, garażem podziemnym
i niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu - "RIVIERA ROYALE"
w Darłowie przy ul. Słowiańskiej działki nr 10/63,10/59,10/52 obręb 3.
Postępowanie zostało wszczęte w dniu 26.03.2021 r. na wniosek złożony przez
Panią Aleksandrę Twitchett i Pana Thomasa Schoutens występujących w imieniu inwestora
DARŁÓWKO RENTAL COMPANY Sp. z 0.0. , ul. Rybacka 16, 76-150 Darłowo w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa
zespołu budynków wielorodzinnych z usługami, garażem podziemnym i niezbędną
infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu - "RIVIERA ROYALE" w Darłowie
przy ul. Słowiańskiej działki nr 10/63, 10/59, 10/52 obręb 3.
Mają na uwadze opinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd
Zlewni w Koszalinie. z dnia 23.04.2021 r. znak SZ. ZZŚ.2.4360.80.2021.DL, Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 28.05.2021 r. znak WSTK.4220.107.2021.MCD.3 , Burmistrz Miasta Darłowo wydał w dniu 07.06.2021 r.
postanowienie znak OS.6220.1.2021 , nakładając na inwestora obowiązek przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Po przedłożeniu w/w raportu oraz uzupełnienia do raportu przystąpiono do
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym
do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie jest Burmistrz Miasta Darłowo , zaś organami
biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko , właściwymi do wydania opinii
i dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania
się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej , elektronicznej
i ustnej w terminie 30 dni ( tj. od 01.09.2021 do 30.09.2021 r.) w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Darłowie w Biurze Obsługi Interesanta w godzinach od 800 do 14 00 •
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Darłowo przed
wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

