
 

Kobylanka, dnia 13 lutego 2023 r. 

OŚ. 6220.1.2023.ML.1 

Zawiadomienie 

o wszczęciu postępowania 

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zmianami) oraz art. 75 ust. 1 pkt 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                             

(j. t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zmianami), w związku z wnioskiem złożonym w Urzędzie Gminy 

Kobylanka w dniu 9 lutego 2023  r. przez Panią Ewę Liberę,  działającą z upoważnienia Gminy 

Kobylanka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji                                  

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: 

 

„Budowa parkingu dla samochodów osobowych na terenie znajdującym się pomiędzy ulicami 

Szczecińską, Jana Pawła II i Sosnową w Morzyczynie, Gmina Kobylanka”. 

 

W ciągu 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy 

Kobylanka, ul. Szkolna 12, pok. 2 (w godzinach 7.15 – 15.15) można zapoznać się z przedłożonym 

przez inwestora wnioskiem. 

 

 

Otrzymują: 

1. Ewa Libera, ul. Grzegorza z Sanoka 58, 71-278 Szczecin 

2. Pozostałe strony postępowania za pośrednictwem obwieszczenia zamieszczonego na tablicach ogłoszeń Urzędu 

Gminy w Kobylance i Sołectwa Motaniec oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kobylanka.pl) -                

na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. 

z 2022 r. poz. 2000 ze zmianami), w związku z art. 74 ust. 3 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 (j. t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zmianami). 

 

 

Do wiadomości:  

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. Firlika 20, 71-637 Szczecin 

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Czarnieckiego 34, 73-110 Stargard 

3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni Stargard, ul. Gdańska 4, 73-108 Kobylanka 

 

 

 

 

 

 

 

sprawę prowadzi: inspektor Marcin Lewicki, tel. 91 578 85 43, marcin_lewicki@kobylanka.pl 

http://www.bip.kobylanka.pl/


Kobylanka, dnia 13 lutego 2023 r. 

OŚ. 6220.1.2023.ML.2 

 

  Na podstawie art. 64 ust. 1 i 2,  art. 78 ust. 1 pkt 2  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 (j. t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029                              

ze zmianami) oraz § 3 ust. 1 pkt 58 Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 10 września 2019 r.                     

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 

1839 ze zmianami) Urząd Gminy w Kobylance prosi o wydanie opinii co do potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i  ewentualnego zakresu raportu dla 

przedsięwzięcia pn.: 

 

„Budowa parkingu dla samochodów osobowych na terenie znajdującym się pomiędzy ulicami 

Szczecińską, Jana Pawła II i Sosnową w Morzyczynie, Gmina Kobylanka”. 

 

Jednocześnie informuję, że: 

-  teren objęty ww. inwestycją nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, 

- Pani Ewa Libera działa w przedmiotowej sprawie z upoważnienia i na rzecz Gminy Kobylanka. 

 

W załączeniu:  

1. Wniosek Inwestora. 

 

 

Otrzymują: 

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. Firlika 20, 71-637 Szczecin 

2. Państwowy Powiatowy  Inspektor Sanitarny, ul. Czarnieckiego 34, 73-110 Stargard 

3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni Stargard, ul. Gdańska 4, 73-108 Kobylanka 

  

  

 Do wiadomości (bez załączników): 

1. Ewa Libera, ul. Grzegorza z Sanoka 58, 71-278 Szczecin 

2. Pozostałe strony postępowania za pośrednictwem obwieszczenia zamieszczonego na tablicach ogłoszeń Urzędu 

Gminy w Kobylance i Sołectwa Motaniec oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kobylanka.pl) -                

na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. 

z 2022 r. poz. 2000 ze zmianami), w związku z art. 74 ust. 3 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 (j. t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zmianami). 

 

 

sprawę prowadzi: inspektor Marcin Lewicki, tel. 91 578 85 43, marcin_lewicki@kobylanka.pl 



 

OBWIESZCZENIE 

 
Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zmianami),                                    

w związku z art. 74 ust. 3 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 (j. t. Dz. U. z 2022 r. poz. 

1029 ze zmianami) 

 

podaje się do 

publicznej wiadomości 

 

że – w związku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa parkingu dla samochodów 

osobowych na terenie znajdującym się pomiędzy ulicami Szczecińską, Jana Pawła II i 

Sosnową w Morzyczynie, Gmina Kobylanka”, złożonym w Urzędzie Gminy 

Kobylanka w dniu 9 lutego 2023  r. przez Panią Ewę Liberę,  działającą z 

upoważnienia Gminy Kobylanka – Wójt Gminy Kobylanka:  

- w dniu 9 lutego 2023 r. wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji                             

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia, 

- w dniu 13 stycznia 2023 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska    

w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie oraz 

dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko i  ewentualnego zakresu raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kobylanka, pokój nr 2, 

w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.  

 

Obwieszczenie zostało zamieszczone: 

1. W Biuletynie Informacyjnym Gminy Kobylanka (www.bip.kobylanka.pl) 

2. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kobylance. 

3. Na tablicy ogłoszeń Sołectwa Morzyczyn - Zieleniewo. 

 

                                                                                  WÓJT GMINY 

           Julita Pilecka 

 

Kobylanka, dnia 13 lutego 2023 r. 

 

 
 

 

 

 

http://www.bip.kobylanka.pl/


 

Kobylanka, dnia 13 lutego 2023 r. 

OŚ. 6220.1.2023.ML.3 

 

Pani 

Dorota Orzoł 

sołtys Morzyczyna i Zieleniewa 

ul. Paprociowa 24  

73-108 Morzyczyn 

 

 

 Proszę o wywieszenie na tablicy ogłoszeń obwieszczenia Wójta Gminy Kobylanka na okres 

14 dni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sprawę prowadzi: inspektor Marcin Lewicki, tel. 91 578 85 43, marcin_lewicki@kobylanka.pl 

 



Kobylanka, dnia 28 lutego 2023 r. 

OŚ. 6220.1.2023.ML.4  

 

Pani 

Ewa Libera 

ul. Grzegorza z Sanoka 58 

71-278 Szczecin 

 

 
Na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zmianami) – w związku z wezwaniem 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie znak: WONS.4220.67.2023.MG z dnia                           

24 lutego 2023 r. – wzywam do złożenia wyjaśnień do kartu informacyjnej przedsięwzięcia pn.: 

„Budowa parkingu dla samochodów osobowych na terenie znajdującym się pomiędzy ulicami 

Szczecińską, Jana Pawła II i Sosnową w Morzyczynie, Gmina Kobylanka” wg punktów 1 – 2                      

ww. wezwania. 

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 

wskazuję termin 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania, na przekazanie wyjaśnień. 

 Wyjaśnienia należy złożyć w Urzędzie Gminy Kobylanka. 

 

 

W załączeniu: 

1. Wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie znak: 

WONS.4220.67.2023.MG z dnia 24 lutego 2023 r. 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. Firlika 20, 71-637 Szczecin 
 

 

sprawę prowadzi: starszy inspektor Marcin Lewicki, 91 578 85 43, marcin_lewicki@kobylanka.pl 

 



 

Kobylanka, dnia 13 marca 2023 r. 

OŚ. 6220.1.2023.ML.5  

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

ul. Firlika 20 

71-637 Szczecin 

 

 
W załączeniu przekazuję wyjaśnienia i informacje do wezwania Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Szczecinie znak: WONS.4220.67.2023.MG z dnia 24 lutego 2023 r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Do wiadomości (bez załączników): 

1. Ewa Libera, ul. Grzegorza z Sanoka 58, 71-278 Szczecin 

2. Pozostałe strony postępowania za pośrednictwem obwieszczenia zamieszczonego na tablicach ogłoszeń Urzędu 

Gminy w Kobylance i Sołectwa Motaniec oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kobylanka.pl) -                

na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. 

z 2022 r. poz. 2000 ze zmianami), w związku z art. 74 ust. 3 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 (j. t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zmianami). 

 

 

 

sprawę prowadzi: starszy inspektor Marcin Lewicki, 91 578 85 43, marcin_lewicki@kobylanka.pl 

 

 



 

OBWIESZCZENIE 

 
Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zmianami),                                    

w związku z art. 74 ust. 3 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 (j. t. Dz. U. z 2022 r. poz. 

1029 ze zmianami) 

 

podaje się do 

publicznej wiadomości 

 

że – w związku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa parkingu dla samochodów 

osobowych na terenie znajdującym się pomiędzy ulicami Szczecińską, Jana Pawła II i 

Sosnową w Morzyczynie, Gmina Kobylanka”, złożonym w Urzędzie Gminy 

Kobylanka w dniu 9 lutego 2023  r. przez Panią Ewę Liberę,  działającą z 

upoważnienia Gminy Kobylanka – Wójt Gminy Kobylanka – do Urzędu Gminy 

wpłynęły uzupełnienia i informacje do wezwania Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Szczecinie znak: WONS.4220.67.2023.MG z dnia 24 lutego 2023 r.  

Z ww. uzupełnieniami i aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy 

Kobylanka, pokój nr 2, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego 

obwieszczenia.  

 

Obwieszczenie zostało zamieszczone: 

1. W Biuletynie Informacyjnym Gminy Kobylanka (www.bip.kobylanka.pl) 

2. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kobylance. 

3. Na tablicy ogłoszeń Sołectwa Morzyczyn - Zieleniewo. 

 

                                                                                  WÓJT GMINY 

           Julita Pilecka 

 

Kobylanka, dnia 13 marca 2023 r. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.bip.kobylanka.pl/


Kobylanka, dnia 13 marca 2023 r. 

OŚ. 6220.1.2023.ML.6 

 

Pani 

Dorota Orzoł 

sołtys Morzyczyna i Zieleniewa 

ul. Paprociowa 24  

73-108 Morzyczyn 

 

 

 Proszę o wywieszenie na tablicy ogłoszeń obwieszczenia Wójta Gminy Kobylanka na okres 

14 dni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kobylanka, dnia 24 stycznia 2023 r. 

OŚ. 6220.9.2022.ML.4 

 

 

 

Na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 

735 z późniejszymi zmianami) informuję, że zostało zakończone postępowanie administracyjne                    

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  inwestycji pn.: 

„Budowa zespołu magazynowo – produkcyjnego wraz z częściami socjalno – biurowymi                                 

i infrastrukturą towarzyszącą na działkach geodezyjnych nr 13/5 i 15, obręb Motaniec, Gmina 

Kobylanka”. 

 Wobec powyższego istnieje prawo i możliwość zapoznania się z kompletem materiału 

dowodowego zebranego w przedmiotowej sprawie oraz zgłoszenia dodatkowych żądań i dowodów     

w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.   

 

 

 

 

 

 

 



Otrzymują: 

1. Kusznierów Architektura, ul. Grunwaldzka 19 lok. 2.8, 60-782 Poznań 

2. Pozostałe strony postępowania za pośrednictwem obwieszczenia zamieszczonego na tablicach ogłoszeń Urzędu 

Gminy w Kobylance i Sołectwa Motaniec oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kobylanka.pl) -                

na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 735 ze zmianami), w związku z art. 74 ust. 3 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 (j. t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zmianami). 

 

 

Do wiadomości:  

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. Firlika 20, 71-637 Szczecin 

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Czarnieckiego 34, 73-110 Stargard 

3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, RZGW, ul. Tama Pomorzańska 13, 70-030 Szczecin 

 

 

sprawę prowadzi: inspektor Marcin Lewicki, tel. 91 578 85 43, marcin_lewicki@kobylanka.pl 

 

OBWIESZCZENIE 

 
Na podstawie art. 49 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zmianami), w związku z art. 74 

ust. 3 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 (j. t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zmianami)   

 

podaje się do 

publicznej wiadomości 

 

że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji                      

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: 

„Budowa zespołu magazynowo – produkcyjnego wraz z częściami socjalno – 

biurowymi i infrastrukturą towarzyszącą na działkach geodezyjnych nr 13/5 i 15, obręb 

Motaniec, Gmina Kobylanka”, stosownie do wniosku złożonego w  Urzędzie Gminy 

Kobylanka w dniu 28 listopada 2022  r. przez Pana Tomasza Kusznierowa – 

Kusznierów Architektura, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 19 lok. 2.8, 

działającego z upoważnienia BBIM Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. 

Prostej 20. 

 

Wobec powyższego istnieje prawo i możliwość zapoznania się z kompletem 

materiału dowodowego zebranego w przedmiotowej sprawie oraz zgłoszenia 

dodatkowych żądań i dowodów w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma 

po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty w Urzędzie Gminy                          

w Kobylance. 

 

 

Obwieszczenie zostało zamieszczone: 

1. W Biuletynie Informacyjnym Gminy Kobylanka (www.bip.kobylanka.pl) 

2. Na tablicy ogłoszeń Sołectwa Motaniec. 

http://www.bip.kobylanka.pl/
http://www.bip.kobylanka.pl/


 

                                                                                  WÓJT GMINY 

           Julita Pilecka 

 

Kobylanka, dnia 24 stycznia 2023 r. 

 
 

 

 

 

 

 

Kobylanka, dnia 24 stycznia 2023 r. 

OŚ. 6220.9.2022.ML.5 

 

Pani 

Danuta Głodała 

sołtys Motańca 

Motaniec 16  

73-108 Kobylanka 

 

 

 Proszę o wywieszenie na tablicy ogłoszeń obwieszczenia Wójta Gminy Kobylanka na okres              

7 dni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 85 ust. 3  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 (j. t. Dz. U. z 

2022 r. poz. 1029), art. 49 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zmianami), w związku z art. 74 

ust. 3 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 (j. t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029)   

podaje się do  

publicznej wiadomości  

że w dniu 27 lipca 2022 r. została wydana decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w ramach Programu funkcjonalno – użytkowego budowy sieci kanalizacji 

sanitarnej wraz z przykanalikami na odcinku Reptowo – Niedźwiedź”. 

Decyzja została wydana na wniosek Pana Jakuba Głuchowskiego, pełnomocnika 

Gminy Kobylanka. 

Wobec powyższego istnieje prawo i możliwość zapoznania się w Urzędzie Gminy 

Kobylanka (ul. Szkolna 12), pokój 2, w godz. 7.15-15.15 (wtorek – piątek),                      

8.00 – 16.00 z treścią  decyzji i kompletem materiału dowodowego zebranego w 

przedmiotowej sprawie oraz zgłoszenia dodatkowych żądań i dowodów w terminie 14 

dni od daty od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.  

 

Obwieszczenie zamieszczono: 

- na tablicach ogłoszeń – Urzędu Gminy Kobylanka oraz sołectw Niedźwiedź                                        

i Kunowo, 



- w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kobylanka. 

           

  

Wójt Gminy 

         Julita Pilecka 

Kobylanka, dnia  27 lipca 2022 r. 

 

 

 

 

 

Kobylanka, dnia 27 lipca 2022 r. 

OŚ. 6220.4.2022.ML.9 

 

 

 

wg rozdzielnika 

 

 

 

 

 Proszę o wywieszenie na tablicy ogłoszeń obwieszczenia Wójta Gminy Kobylanka na okres             

14 dni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Otrzymują: 

1. Zofia Dąbkowska – sołtys Reptowa 

Reptowo 64 

73-108 Kobylanka 

2. Zbigniew Drohomirecki – sołtys Niedźwiedzia 

Niedźwiedź 15 

73-108 Kobylanka 

 

 

 

 

 

 

 


