BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZTUM
Sztum, dnia 18.06.2014 r.
GKII.6220.20.13.2013.2014

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 18 czerwca 2014 r.
została wydana decyzja nr GKII.6220.20.12.2013.2014 ustalająca środowiskowe
uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: . „Przetwarzanie odpadów
opakowaniowych z tworzyw sztucznych politereftalanu etylenu (PET) i poliolefinów w
zakładzie zlokalizowanym na działce nr 214/24 obręb Koniecwałd, gmina Sztum,
powiat Sztumski”
Planowane przedsięwzięcie dotyczy utworzenia na działce nr 214/24 obręb Koniecwałd,
gmina Sztum zlokalizowanej w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, instalacji do
przetwarzania odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych politereftalanu etylenu (PET)
i poliolefinów w procesie recyklingu materiałowego, które zostało sklasyfikowane zgodnie z §
3 ust. 1 pkt. 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397ze
zm.) jako: „instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwieniem odpadów, inne niż
wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 41-47, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu
rolniczego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających
ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja
energii elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja
składowisk odpadów”
Postępowanie prowadzone było na wniosek Pana Artura Godlewskiego zam. w Sztumie przy
ul. Gdańskiej 15, z dnia 06.11.2013 r. (nr rej. 14903/13 z dnia 07.11.2013 r.) .Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku opinią nr SE.ZNS-80/491/20/14 z dnia
22.04.2014 r. (nr rej.5216/14 02.05.2014 ) uzgodnił warunki realizacji planowanego
przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, postanowieniem nr
RDOŚ-Gd-WOO-4242.31.2014.AT.2 z dnia 06.06.2014 r. (nr rej. 7196/14 z dnia 16.06.2014
r.) uzgodnił warunki realizacji planowanego przedsięwzięcia.
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
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