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                                                             Obwieszczenie 

o wszczęciu postępowania administracyjnego 
 

 

         Działając na podstawie  art. 61 § 4  i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) w związku z art. 75 ust. 1 pkt 4  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 (tj. Dz. U. z 2016, poz. 353 z póź. zm.)  Burmistrz Miasta 

Skórcz  z a w i a d a m i a   że w dniu 24.10.2016 r.  na wniosek GI CITY THERM Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie ul. Białostocka 22, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą:  
„Redukcja niskiej emisji w Skórczu poprzez przebudowę istniejącej instalacji na wysokosprawną 

kogenerację i budowę sieci ciepłowniczej – I element wyspy energetycznej”. 

 
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie miasta Skórcz, na działkach o nr ew. 436/5,  

1137, 442, 456, 990, 498, 669/3, 443/5, 1139, 989/15, 989/17, 989/20, 485/1, 486, 480/12, 485/6, 484, 482, 

485/5, 1133,  448/2, 162/22, 162/24, 162/37, 162/34, 162/26, 979/1, 979/2,  979/3, 447. 

 
Celem postepowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko jest określenie, analiza oraz ocena 

bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia, m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi 

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a.  w związku z 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  - niniejsze zawiadomienie  

zostaje podane stron do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 

Miejskiego w Skórczu  www.bip.skorcz.pl   oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skórczu 

przy ul. Głównej 40. 

Informuję o uprawnieniach strony tego postępowania, wynikających z art. 10  k.p.a., polegających na 

prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do  oraz składania wniosków w 

postępowaniu dowodowym. Z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się w siedzibie 

Urzędu Miejskiego w Skórczu, pokój nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7
30

 do 15
30

. 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś oraz  § 3 ust. 1 pkt. 33, 34, 37 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 71), postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po 

zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego. Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych 

uzgodnień oraz opinii pomocniczych. 

Jednocześnie zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 9 cyt. wyżej ustawy z dnia 3 października 2008 r. wniosek o wydanie 

decyzji środowiskowej zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie danych. 

 

W dniu 27.10.2016 r. informacja o wszczęciu postępowania zostaje podana stronom do  wiadomości 

poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skórczu oraz zamieszczona w Biuletynie 

Informacji Publicznej www.bip.skorcz.pl  

 

Zawiadomienie  uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia. 
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