BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZTUM
Sztum, dnia 10.03.2014 r.
GKII.6220.8.8.2013.2014

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. 21 ust. 2 pkt. 8 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 10 marca 2014 r. zostało wydane postanowienie nr
GKII.6220.8.7.2013.2014 stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z
infrastrukturą techniczną w obszarze ulic Wojciechowskiego ,Zacisze, Kwiatowa, Radosna ,
Słoneczna, Ogrodowa, Wiejska oraz część ulicy Chopina w Sztumie „
Postępowanie prowadzone było na wniosek BPD.NET.PL Biuro Projektów Drogowych Patryk Schultz ,
86-300 Grudziądz ,ul. Moniuszki 22/5 z dnia 03.07.2013 r .( nr rej. 9632/13 z dnia 04.07.2013 r.) 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 , pismem nr RDOŚ-Gd-WOO.4240.561.2013.MS.5 z dnia 25.02.2014 r. (nr rej. 2686/14 z
dn.03.03.2014 r.) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku opinią
sanitarną nr SE.ZNS-80./491/4/EK/14 z dnia 08.01.2013 r. ( nr rej. 893/14 z dn. 22.01.2014 r. )
Przedsięwzięcie zakwalifikowano zgodnie z § 3. ust. 1 pkt. 60 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: „drogi o nawierzchni twardej o
całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § ust. 1 pkt. 31 i 32 oraz
obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz
obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i obiektów mostowych,
służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi
formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody”- posiada status „przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko”.
W związku z powyższym, zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią postanowienia
w przedmiotowej sprawie, w terminie 7 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
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