BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZTUM
Sztum, dnia 03.03.2014 r.
GKII.6220.22.6.2013.2014

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku, Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 98, poz. 267), w związku z art. 85 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 (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1235 ze zm.) informuję, że w dniu 03 marca 2014 r. została wydana decyzja nr
GKII.6220.19.10.2013.2014 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15
kV GPZ Sztum w zakresie rozbudowy rozdzielni napowietrznej 110 kV, położonej w województwie
pomorskim, powiat sztumski, miejscowość Sztum, działki ewidencyjne nr 234/9 obręb Sztum „
Postępowanie prowadzone było na wniosek Pana Patryka Wołujewicza pełnomocnika
upoważnionego do reprezentowania spółki energia Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w
Elblągu ul. Energetyczna 20, 82-300 Elbląg . Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
środowiska stwierdzono na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów, m.in. karty
informacyjnej przedsięwzięcia, a także opinii organów współdziałających w postępowaniu, tj.
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku (postanowienie nr RDOŚ-Gd-WOO4240.14.2014.AJA.2 z dn. 31.01.2014 r. ) oraz Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego w Gdańsku ( pismem SE-NS-80.9022.4961.5.2014.AS z dnia 24.01.2014 r. )
Przedsięwzięcie zakwalifikowano zgodnie z § 3 ust. ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.
U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) tj.: -zm. Dz.U. z 2013 r. poz.817 jako: „stacje elektroenergetyczne lub
napowietrzne linie wymienione w § 2 ust. 1 pkt 6” – posiada status „przedsięwzięcia mogącego
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko”.
W związku z powyższym, zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz
dokumentami zebranymi w trakcie prowadzonego postępowania w przedmiotowej sprawie, w
terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej informacji, w Referacie
Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie (pokój nr 57, II
piętro), ul. Mickiewicza 39 od poniedziałku do piątki w godzinach 8:00-15:00
BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZTYM
Z up. Bożena Falkowska
Zastępca Kierownika referatu GKiSO

