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OBWIESZCZENIE

Ozialajqc na podstawie art. 33 ust. 1 w zwiqzku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. udostypnianiu informacji srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Oz. U.
z 2017 r., poz. 1405 z pMn.zm.), informujy 0 rozpoczyciu udzialu spoleczenstwa w sprawie
wydania decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiywziycia polegaj'icego na
przetwarzaniu i skladowaniu odpad6w : gruz po wyburzeniach 0 kodach 170101,
170102,170103,170107.
Postypowanie zostalo wszczyte w dniu 28.02.2018 r. na wniosek zlozony przez
Przedsiybiorstwo Uslugowo-Handlowego Agro-Port Oarlowo Leszek Oydyna, ul. Portowa 3
w Oarlowie w sprawie wydania decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiywziycia polegajqcego na przetwarzaniu i skladowaniu odpad6w : gruz po
wyburzeniach 0 kodach 170101, 170102, 170103, 170107.
Maj'i na uwadze opinie Panstwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w
Swinoujsciu Graniczny Punkt Kontroli Sanitamej w Oarlowie z dnia 20.03.2018 r. znak
GS-N-NZ/401l4118, Regionalnego Oyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie z dnia
29.03.2018 r. znak WST-K.4220.30.2018.MCO.2 , Burmistrz Miasta Oarlowo wydal w dniu
25.04.2018 r. postanowienie znak OS.6220.1.2018, nakladajqc na inwestora obowi'izek
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiywziycia na srodowisko.
Po przedlo.zeniu w/w raportu przystqpiono do przeprowadzenia oceny oddzialywania
na srodowisko. Organemadministracj i wlasciwym do v.rydania decyzj i w przedmiotowej
sprawie jest Bunnistrz Miasta Oarlowo, zas organami biorqcymi udzial w ocenie
oddzialywania na srodowisko, wlasciwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia bydq
Regionalny Oyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie oraz Panstwowy Graniczny
Inspektor Sanitamy w Swinoujsciu Graniczny Punkt Kontroli Sanitamej w Oarlowie.
lednoczesnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych 0 mozliwosci zapoznania
siy z dokumentacjq sprawy, skladania uwag i wniosk6w w formie pisemnej, elektronicznej
i ustnej w terminie 30 dni ( tj. od 18.06.2018 do 18.07.2018 r.) w siedzibie Urz((du
Miejskiego w Darlowie w Biurze Obslugi Interesanta w godzinach od 800 do 1400 •
Zlozone uwagi i wnioski zostan'i rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Oarlowo przed
wydaniem decyzj i 0 srodowiskowych uwarunkowaniach.
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