Burmistrz Polanowa
ul. Wolności 4
76-010 Polanów

Polanów , dnia 23 marca 2018r.

GNR.IV.6220.16.2017

POSTANOWIENIE
Na podstawie:
art. 97 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks
(t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257),

postępowania

administracyjnego

postanawiam
(
podjąć postępowanie

dot. wniosku z dnia 11 sierpnia 2017r. (ostatecznie uzupełnionego po
zmianach 03.10.2017r.) złożonego przez Pana Leona Helwak ul. Jastrzębia 7/26, 81-077
Gdynia Pełnomocnika Pani Katarzyny Kolska-Giża, o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Uruchomieniu eksploatacji
kruszywa naturalnego ze złoża „CHOCIMINO" na dz. m 56116 obręb Chocimino"
UZASADNIENIE

(

Pan Leon Helwak ul. Jastrzębia 7/26, 81-077 Gdynia Pełnomocnika Pani Katarzyny KolskaGiża, wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na: „Uruchomieniu eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża
„CHOCIMINO" na dz. m 56/16 obręb Chocimino ".
Na podstawie art. 64 ust. 1 w związku z art. 78 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 z późn.
zm.) w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71
z późn. zm.) Burmistrz Polanowa wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Szczecinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie celem
wydania opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie opinią sanitarną z dnia
30 sierpnia 2017r. (data wpływu 04-09-2017r.), znak: PS.ZNS.401.44.2017.1 stwierdził
potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego
przedsięwzięcia, określając jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu planowanego
przedsięwzięcia
na środowisko i pismem z dnia 6 listopada 2017r. znak:
PS.ZNS.401.44.2017.2 podtrzymał w/w stanowisko.
Dnia 19 października 2017r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie
pismem znak: WST-K.4240.144.2017.MC.3 wyraził opm1ę, że dla planowanego
przedsięwzięcia
nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko.

W toku trwania procedury ustalono, że planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się
do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. pkt. 40 lit a i b Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71), tym samym przedmiotowa inwestycja
zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla
których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
może być wymagany.
Postanowieniem znak: GNR.IV.6220.16.2017 z dnia 6 grudnia 2017r. Burmistrz
Polanowa stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, określając jednocześnie zakres raportu
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, objętego dyspozycją art. 66 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 z późn.
zm.), ze szczegółową i wnikliwą analizą aspektów związanych z szeroko pojętą ochroną
środowiska.

z powyższym zgodnie z art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r, poz. 1405 z późn.
zm.) organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (postanowienie znak: GNR.IV.6220.16.2017 z
dnia 06.12.2017r.).
Dnia 12 marca 2018r. do tut. urzędu wpłynął raport o oddziaływaniu planowanego
przedsięwzięcia na środowisko, złożony przez Pana Leona Helwak ul. Jastrzębia 7/26, 81077 Gdynia Pełnomocnika Pani Ka~~Kolska-Giża.
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Otrzymuj a:
I. Pana Leona Helwak ul. Jastrzębia 7/26, 81-077 Gdynia Pełnomocnika Pani Katarzyny Kolska-Giża
2. właściciele/władający sąsiadujących nieruchomości - wg załącznika w aktach sprawy
3. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
Wydział Spraw Terenowych Oddział w Koszalinie
75-004 Koszalin, ul. Mickiewicza 26
4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie
75-612 Koszalin, ul. Zwycięstwa 136
5. aa,-

