Sztum, dnia 19.05.2015r.
GKVII.6220.1.13.2015

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku, Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267), art. 38, art. 74 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)
informuję, że w dniu 19.05.2015 r. została wydana decyzja GKVII.6220.1.12.2015 o środowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej, kolektorów tłocznych oraz przepompowni ścieków w miejscowości Cygusy, Szpitalna
Wieś, Czernin gmina Sztum”.
Postępowanie prowadzone było na wniosek Pana Zbigniewa Dolewskiego, PROJBUD Z. Dolewski Sp. j.
ul. Wąbrzeska 46, 82-500 Kwidzyn upoważnionego do reprezentowania Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie, ul. Kochanowskiego 28, 82-400 Sztum. Decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach została wydana w oparciu o przedłożone przez wnioskodawcę dokumenty, m.in.
karty informacyjnej przedsięwzięcia, a także o opinię organów współdziałających w postępowaniu, tj.
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku (postanowienie nr nr RDOŚ-GdWOO.4240.86.2015.AJA.6 z dnia 11.05.2015r.) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Malborku (opinia sanitarna SE.NS.4461.4.2015.EK z dnia 20.03.2015r.).
Przedsięwzięcie zakwalifikowano zgodnie z §3 ust. 1 pkt 79 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.), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013
r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko jako, cyt.: „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km,
z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w
pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków”.
W związku z powyższym strony postepowania oraz zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji
w przedmiotowej sprawie, w Referacie Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta i
Gminy w Sztumie, ul. Mickiewicza 39 (pokój nr 56, II piętro) od poniedziałku do piątki w godzinach
pracy urzędu.
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