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O B W I E S Z C Z E N I E 

WÓJTA GMINY SANTOK 

Działając na podstawie  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 (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) w związku z art. 49  
oraz 61 § 1 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., 
poz. 23 ze zm.) 

zawiadamia strony, że: 

1. na wniosek MIPLAST Michał Zabrocki z siedzibą przy ul. Gwiaździastej 22/2, 66-400 Gorzów Wlkp. 
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na Przetwarzaniu odpadów innych niż 
niebezpieczne na działkach nr 367, 373 oraz 374/1 obr. Stare Polichno, gm. Santok; 

2. wnioskowane przedsięwzięcie wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 80 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  
(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71). Stanowi zatem przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko i zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 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 (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) wymaga uzyskania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; 

3. na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 
(t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), Wójt Gminy Santok wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Gorzowie Wlkp. oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie 
Wlkp. o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu 
raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia. 

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu 
postępowania administracyjnego do czynnego udziału w każdym jego stadium. Strony w postępowaniu mają 
prawo zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia 
dotyczące rozpatrywanej sprawy. Materiały dotyczące planowanego przedsięwzięcia dostępne są do wglądu 
w siedzibie Urzędu Gminy Santok przy ul. Gorzowskiej 59, pokój 11. 

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego 
ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. 
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