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Oarlowo, dn. 30.08.2017 r.
OS.6220.3.2017

OBWIESZCZENIE

Ozialajqc na podstawie art. 33 ust. 1 w zwiqzku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. 0 udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udzia1e
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Oz. U.
z 2016 r., poz. 353 z pom.zm.), informujy 0 rozpoczyciu udzialu spoleczenstwa w sprawie
wydania decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiywziycia polegajqcego na
"Rozbudowie zakladu przetwarzania odpad6w poprzez zakup nowej instalacji
mieszaj~cej oraz remont nieruchomosci polozonej w porcie morskim Darlowo".
Postypowanie zostalo wszczyte w dniu 04.05.2017 r. na wniosek zlozony przez EKO
PROJEKT Sp. z 0.0. S.k., ul. Grochowska 1911 w Poznaniu wystypujqcy w imieniu inwestora
Agro Trade Sp. z 0.0., ul. Bohaterow Warszawy 3 5A w Koszalinie i uzupelniony w dniu
23.05.2017 r. w sprawie wydania decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiywziycia polegajqcego na "Rozbudowie zakladu przetwarzania odpad6w poprzez
zakup nowej instalacji mieszaj~cej oraz remont nieruchomosci polozonej w porcie
morskim DarIowo".
Maj'l na uwadze opinie Panstwowego Granicznego Inspektora Sanitamego w
Swinoujsciu Graniczny Punkt Kontroli Sanitamej w Oarlowie z dnia 04.07.2017 r. znak
GS-N-NZ/401l2114, Regionalnego Oyrektora Ochrony Srodowiska wSzczecinie z dnia
07.07.2017 r. znak WST-K.4240.75.2017.AL.2 oraz Starostwa Powiatowego w Slawnie
z dnia 17.07.2017 r. znak BS.6233.11.2017.III , Burmistrz Miasta Oarlowo wydal w dniu
21.07.2017 r. postanowienie znak OS.6220.3.2017, nakladajqc na inwestora obowiqzek
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiywziycia na srodowisko.
Po przedlozeniu w/w raportu przystqpiono do przeprowadzenia oceny oddzialywania
na srodowisko. Organem administracji wlasciwym do wydania decyzji w przedmiotowej
sprawie jest Burmistrz Miasta Oarlowo, zas organami biorqcymi udzial w ocenie
oddzialywania na srodowisko, wlasciwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia byd q
Regionalny Oyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie, Pailstwowy Graniczny Inspektor
Sanitamy w Swinoujsciu Graniczny Punkt Kontroli Sanitamej w Oarlowie oraz Starostwo
Powiatowe w Slawnie.
lednoczesnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych 0 mozliwosci zapoznania
siy z dokumentacjq sprawy, skladania uwag i wnioskow w formie pisemnej, elektronicznej
i ustnej w terminie 30 dni ( tj. od 30.08.2017 do 29.09.2017 r.) w siedzibie Urz-rdu
Miejskiego w Darlowie w Biurze Obslugi Interesanta w godzinach od 800 do 14 00 .
Zlozone uwagi i wnioski zostanq rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Oarlowo przed
wydaniem decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach.

z. up.

Q~rvn'....

EJi,hi to c:..r riska
ZAST/;PCA 81JRMrSTRZA

