Jonkowo, dnia 23.06.2022r.
Znak sprawy: GK.6220.4.2022

DECYZJA
Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 i art. 85 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) i §
3 ust. 1 pkt 82 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r.poz.1839) po rozpatrzeniu wniosku
Inwestora – „RECLAND” Adrian Łukowski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
dla przedsięwzięcia polegającego na „dostosowaniu istniejącego obiektu produkcyjno-magazynowego,
zlokalizowanego na działce nr 84/16 obręb Jonkowo, gmina Jonkowo na cele związane z
prowadzeniem działalności polegającej na przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne (proces
R12 i R3) z uwzględnieniem zbierania, o kodach:07 02 13, 07 02 80, 12 01 05, 15 01 02, 17 02 03, 19
12 04” po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie,
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie oraz Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Olsztynie
stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego
na „dostosowaniu istniejącego obiektu produkcyjno-magazynowego, zlokalizowanego na działce nr
84/16 obręb Jonkowo, gmina Jonkowo na cele związane z prowadzeniem działalności polegającej na
przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne (proces R12 i R3) z uwzględnieniem zbierania, o
kodach:07 02 13, 07 02 80, 12 01 05, 15 01 02, 17 02 03, 19 12 04”
uzasadnienie
Inwestor -RECLAND Adrian Łukowski wystąpił dnia 03.02.2022r. (data wpływu
08.02.2022r.) do Wójta Gminy Jonkowo z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „dostosowaniu istniejącego obiektu
produkcyjno-magazynowego, zlokalizowanego na działce nr 84/16 obręb Jonkowo, gmina Jonkowo
na cele związane z prowadzeniem działalności polegającej na przetwarzaniu odpadów innych niż
niebezpieczne (proces R12 i R3) z uwzględnieniem zbierania, o kodach:07 02 13, 07 02 80, 12 01 05,
15 01 02, 17 02 03, 19 12 04”
Biorąc pod uwagę rodzaj i lokalizację przedsięwzięcia, organem właściwym do wydania
decyzji w przedmiotowej sprawie, zgodnie 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) jest Wójt Gminy
Jonkowo.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedmiotowego przedsięwzięcia zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie danych
o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jonkowo http://jonkowo-ug.bip-wm.pl.
Wnioskowana inwestycja zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej
przedsięwzięcia kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych § 3 ust. 1 pkt 82 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko (Dz.U. z 2019r. poz.1839) jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko, dla którego zgodnie z art. 64 ust. 1 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 2022 r. poz. 1029) obowiązek
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza się po zasięgnięciu
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opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie oraz w określonych przypadkach właściwego organu Państwowej Inspekcji
Sanitarnej. Wójt Gminy Jonkowo po wezwaniu inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej
przedsięwzięcia pismem z dnia 25.02.2022r. znak GK.6220.5.2022 wystąpił do organów opiniujących:
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Zlewni w Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Olsztynie z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu. Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Elblągu pismem z dnia 08.03.2022r.
(data wpływu 14.03.2022) znak BI.ZZŚ.2.435.42.2022.PK za pośrednictwem Wójta Gminy Jonkowo
wezwał inwestora do przedstawienia wyjaśnień i uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia. W
opinii z dnia 08.04.2022r. znak GD.ZZŚ.2.435.42.2022.PK Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie Zarząd Zlewni w Elblągu nie stwierdziło potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko dla danej inwestycji. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
postanowieniem z dnia 08.03.2022r. znak WOOŚ.4220.108.2022.MG również nie stwierdził potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla danej inwestycji. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Olsztynie w opinii z dnia 15.03.2022r. (data wpływu 16.03.2022r.) znak
ZNS.9022.5.21.2022.EK stwierdził, że dla przedmiotowej inwestycji istnieje potrzeba
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Planowane
przedsięwzięcie
realizowane
będzie na działce nr 86/14 obręb Jonkowo, gmina Jonkowo. Przedmiotowa działka usytuowana jest na
uboczu miejscowości, w części przemysłowej Jonkowa. Jej powierzchnia wynosi 0,4537 ha i zgodnie
z wypisem z rejestru gruntów stanowi inne tereny zabudowane (Bi). Na działce znajduje się hala
produkcyjna o powierzchni 790 m2 , droga dojazdowa, plac manewrowy i częściowe utwardzenie
terenu płytą betonową. Północna i zachodnia część działki pokryta jest roślinnością niską.
Dotychczasowym przeznaczeniem budynku była produkcja mebli. Obiekt jest ogrodzony i
monitorowany.
W pobliskim sąsiedztwie działki przeznaczonej pod inwestycję, od strony południowo-wschodniej,
znajduje się gminna oczyszczalnia ścieków oraz należąca do niej wiata i budynki gospodarcze. Po
stronie północnej i wschodniej znajdują się budynki gospodarcze, zaś po stronie zachodniej tereny
zadrzewione i zakrzewione. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się po stronie północnej i
zachodniej w odległości ok. 130 m.
Planowane do realizacji przedsięwzięcie polegać będzie na wykorzystaniu pomieszczeń istniejącego
obiektu produkcyjno-magazynowego na cele związane z prowadzeniem działalności w zakresie
przetwarzania (odzysku) odpadów innych niż niebezpieczne. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020r., poz. 10) na terenie
zakładu przetwarzane będą odpady o kodach: 07 02 13 (odpady tworzyw sztucznych), 07 02 80
(odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy), 12 01 05 (odpady z toczenia i wygładzania
tworzyw sztucznych), 15 01 02 (opakowania z tworzyw sztucznych ), 17 02 03 (Tworzywa sztuczne)
oraz 19 12 04 (tworzywa sztuczne i guma). Inwestor planuje prowadzenie kompleksowej obsługi w
zakresie odbioru, transportu, odzysku i recyklingu tworzywa w postaci kształtek, rur, ram okiennych,
płyt, listew przybyszowych, listew transportowych i innych profili budowlanych wykonanych z
tworzywa PCV. Surowce wtórne pochodziły będą od producentów detali z tworzyw sztucznych,
głównie z tłoczni profili wykorzystujących tworzywa PCV jako materiał do produkcji, a więc
pochodzące z czystego strumienia wytwarzanych odpadów, bez zanieczyszczeń, o jednolitym
materiale i składzie, wysokiej wartości początkowej. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia
planowany jest m.in. montaż linii do mielenia tworzyw sztucznych (profili z PCV) i wytłaczarki do
produkcji gotowego wyrobu jakim jest granulat PCV. Planuje się również wyznaczenie miejsca
magazynowania gotowego produktu (granulatu).
W ramach realizacji przedsięwzięcia nie planuje się prowadzenia prac budowlanych związanych z
budynkiem przemysłowym. Jest on w dobrym stanie technicznymi spełnia warunki do prowadzenia
tego typu działalności, jaka jest produkcja granulatów tworzyw sztucznych. Budynek wyposażony jest
w niezbędne przyłącza wodociągowe, energetyczne i kanalizacyjne. Planuje się natomiast budowę
placu manewrowego dla wózka widłowego i aut dostarczających surowiec i odbierających gotowy
produkt, z wyznaczoną strefą magazynowania odpadów. Plac manewrowy wraz z miejscem
magazynowania odpadów wykonany zostanie z kostki brukowej, zaś jego powierzchnia wynosić
będzie ok. 1000 m2 , z czego na miejsce magazynowania wyznaczono ok. 200 m2 . Dalsza część
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budowy polegała będzie na dostarczeniu na teren zakładu linii do mielenia tworzyw sztucznych i jej
montażu, a także wytłaczarki do tworzyw sztucznych wraz z cyklonem transportującym gotowy
granulat do worka typu BIG-BAG.
W związku ze skalą prowadzenia prac budowlanych, brak będzie konieczności lokalizacji zaplecza
budowy oraz parku maszyn. Ułożeniem kostki brukowej, oraz dostarczeniem i montażem elementów
instalacji zajmą się pracownicy zakładu. Na czas realizacji wykorzystywane będą istniejące w
budynku pomieszczenia socjalne. Prace montażowe instalacji prowadzone będą w zamkniętej hali
wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. 6,00-18,00.
Z uwagi na charakter planowanego przedsięwzięcia, na etapie realizacji powstawały będą
niewielkie ilości odpadów opakowaniowych po dostarczonych na teren zakładu urządzeniach
wchodzących w skład instalacji do odzysku odpadów. Uciążliwości związane ze wzmożonym ruchem
pojazdów dostarczających wyposażenie zakładu ograniczą się do dwóch dni w ciągu tygodnia.
Tworzywa sztuczne przeznaczone do odzysku skupywane i odbierane będą przez Inwestora
bezpośrednio od wytwórców, tj. producentów wyrobów z tworzyw sztucznych. Transport surowców
wtórnych odbywał się będzie z wykorzystaniem pojazdów samochodowych wyposażonych w
nieprzepuszczalną, zabudowaną skrzynię ładunkową, zapobiegającą przedostawaniu się
transportowanych tworzyw do środowiska. Materiały te zapakowane będą w worki typu Big-Bag i/lub
kosze metalowe. Po dostarczeniu surowców na teren zakładu w Jonkowie, będą one rozładowywane i
kierowane do wyznaczonego, właściwie urządzonego miejsca magazynowego, które wyznaczone
zostanie przy budynku produkcyjnym jako część magazynowa. Tworzywa sztuczne będą
zabezpieczone przed warunki atmosferyczne poprzez ich szczelne zadaszenie oraz magazynowanie w
workach typu Big-Bag, skrzyniach, pojemnikach, ustawionych na paletach plastikowych bądź
drewnianych.
Z miejsca magazynowania surowce na bieżąco będą dostarczane wózkiem widłowym do hali
produkcyjnej celem ich przetwarzania. Proces przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne
polegać będzie w pierwszym etapie na wizualnej ocenie materiału przetwarzanego, w celu uniknięcia
zmieszania odpadów o różnych kodach. Następnie materiał kierowany będzie na stanowisko linii
mielącej. Jeżeli zajdzie taka potrzeba pracownik ręcznie usunie folię ochronną, papier itp.
Przygotowane tworzywo sztuczne (odpady o kodach 07 02 13, 07 02 80, 12 01 05, 15 01 05, 17 02 03,
19 12 04) mielone będzie do konkretnej frakcji, tj. od 1 mm do 10 mm (w zależności od potrzeb) i
transportowane przez szczelny cyklon do worków typu Big-Bag. Pełne worki transportowane będą
wózkiem paletowym na stanowisko regranulacji, gdzie następować będzie automatyczne przeniesienie
przemiału za pomocą wyciągu dozującego z worka do wytłaczarki, która pod wpływem temperatury
pomiędzy 150 a 180°C rozgrzewa przemiał i go uplastycznia. Następnie uplastyczniony materiał
wychodził będzie z wytłaczarki w postaci makaronu, z którego wirująca głowica uformuje granulki o
frakcji ok. 5 mm. Następnie granulat transportowany będzie systemem rur przez szczelny cyklon do
worków.
Wytworzony w ww. sposób granulat lub przemiał sprzedawany będzie zewnętrznym
odbiorcom i stanowił będzie wartościowy materiał przy produkcji tych samych wyrobów z tworzyw
sztucznych, z których był pierwotnie wytworzony, tj. korytek elektrycznych, kształtek, rur, ram
okiennych, płyt, listew przyszybowych, listew transportowych i innych profili budowlanych
wykonanych z tworzywa PVC.
Przedmiotowy zakład funkcjonował będzie od poniedziałku do soboty, w systemie
jednozmianowym (8-12h/d) uwzględniając dni wolne od pracy ustawowe i święta. Przewidywana
wydajność instalacji obliczona dobowo wyniesie maksymalnie 9,888 Mg/dzień, przy czym faktyczna
wydajność wyniesie od 4,444 Mg/dzień do 6,666 Mg/dzień. W ciągu roku przewiduje się
przetwarzanie do 2960 Mg odpadów.
Woda pobierana będzie wyłącznie na cele socjalno-bytowe, z gminnej sieci wodociągowej.
Planowane jest zatrudnienie 7 pracowników, w tym jednej osoby do wykonywania prac
administracyjno-biurowych. W związku z prowadzoną działalnością nie będą powstawały ścieki
przemysłowe i technologiczne. Ścieki sanitarne będą odprowadzane do istniejącej kanalizacji
miejskiej.
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Z uwagi na charakter oraz skalę planowanego przedsięwzięcia, uciążliwości związane z
hałasem na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będą nieznaczne i powodowane głównie ruchem
pojazdów dostarczających surowce wtórne i odbierających gotowy produkt, a także pracą urządzeń
wchodzących w skład instalacji. Przewiduje się, że w ciągu doby po terenie zakładu przemieszczał się
będzie max. 1 pojazd ciężarowy (ok. 80 dB), nie więcej niż dwukrotnie w ciągu dnia prowadzony
będzie transport od i/lub do kontrahenta oraz 1 wózek widłowy. Sam proces przetwarzania odpadów
prowadzony będzie w hali przy zamkniętych wrotach wjazdowych, wyłącznie w porze dziennej, co
ograniczy zasadniczo emisję hałasu instalacji.
Na etapie eksploatacji projektowanej instalacji, brak będzie zorganizowanej emisji
zanieczyszczeń do powietrza. Wszystkie prace prowadzone będą wewnątrz hali. Ponadto linia mieląca
wyposażona będzie w urządzenie do separacji tworzywa ze strumienia powietrza aspirowanego ze
stanowiska (cyklon odpylający). Urządzenie to wyłapywało będzie ewentualne pyły powstające
podczas procesu przetwarzania. Powietrze po oczyszczeniu wprowadzane będzie na halę, wyposażoną
w wentylację grawitacyjną. Ogrzewanie w zakładowym kotle zasilanym eko-groszkiem poniżej 0,5
MW (40 kW) nie zwiększy emisji do powietrza bardziej, niż kotłownia domu jednorodzinnego.
Eksploatacja przedsięwzięcia w stanie docelowym nie spowoduje znaczących zmian
lokalnego klimatu. Inwestycja nie jest zaliczana do zakładów o zwiększonym ryzyku albo zakładu
o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Podczas eksploatacji hali produkcyjnomagazynowej i w procesie przetwarzania odpadów na bieżąco będą prowadzone prace
konserwatorskie i naprawcze. Ponadto sam proces nie niesie ryzyka poważnej awarii mogącej
zaszkodzić środowisku.
W związku z eksploatacją instalacji powstawać będzie odpad o kodzie 07 02 99 (Inne
niewymienione odpady), np. uszczelki, zlepy, niewielkie ilości nienadające się do dalszego
przetwarzania, a także odpady o kodzie 15 01 02 (Opakowania z tworzyw sztucznych), w postaci np.
folii, którą zabezpieczone są tworzywa, kapturów foliowych, którymi zabezpieczone są Big-Bagi w
transporcie, zdejmowane ręcznie przed mieleniem. Odpady te będą magazynowane w wyznaczonym i
odpowiednim miejscu w sekcji magazynowej przy budynku produkcyjnym, a następnie przekazywane
do uprawnionych podmiotów.
Inwestycja nie będzie zlokalizowana na obszarach przyrodniczo cennych, objętych ochroną
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, z
póżn. zm.). Najbliżej położony obszary Natura 2000 to obszar o znaczeniu dla Wspólnoty Jonkowo Warkały PLH280039, znajdujący się w odległości ok. 470 m na południe od miejsca realizacji
inwestycji. Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia na terenie silnie przekształconym
antropogenicznie, skutki jego oddziaływania nie będą odczuwalne w miejscach występowania siedlisk
przyrodniczych i stanowisk gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których wyznaczono ww. obszar
Natura 2000 oraz nie będzie znacząco oddziaływać na cele i przedmioty ochrony oraz integralność i
spójność sieci Natura 2000.
Przedsięwzięcie nie będzie położone na korytarzach ekologicznych, istotnych dla populacji
dużych ssaków leśnych oraz spójności siedlisk leśnych i wodno-błotnych w skali krajowej i
kontynentalnej. Ponadto działka przeznaczona pod inwestycję położona jest poza obszarami górskimi,
poza obszarami wodno-błotnymi, w tym poza obszarami siedlisk łęgowych oraz ujść rzek, a także
poza innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, poza strefami ochronnymi ujęć wód i
obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, poza obszarami przylegającymi do jezior,
uzdrowisk i obszarami ochrony uzdrowiskowej. Na terenie przedmiotowych działek oraz w
bezpośrednim obszarze planowanej inwestycji nie występują wyrobiska górnicze oraz nie ma
oddziaływania eksploatacji górniczych. Przedmiotowy teren nie jest objęty strefą uzdrowiskową.
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie obszaru dorzecza Wisły-region wodny Dolnej Wisły, w
zlewni jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych kod: PLRW20001856299 o nazwie Giłwa
z jez.Świętajno, Wulpińskie, Giłwa. JCWP posiada status naturalnej części wód, jest ona nie
monitorowana. Stan tych wód oceniony został jako dobry, zaś ocena ryzyka nieosiągnięcia celów
środowiskowych oznaczona jest jako niezagrożona. Celem środowiskowym dla JCWP jest ochrona
oraz poprawa ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry stan
ekologiczny i dobry stan chemiczny tych wód, a także zapobieganie pogorszeniu ich stanu
ekologicznego oraz stanu chemicznego. W powyższej JCWP znajdują się również obszary chronione
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przeznaczone do ochrony siedlisk i gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j.Dz.U. z 2021r., poz.1098 ze zm.), dla których utrzymanie i
poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie
znajduje się w takim obszarze.
Planowane przedsięwzięcie znajduje się na obszarze jednolitej części wód podziemnych- kod:
PLGW200019, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz dobrym stanem
chemicznym. Jest ona monitorowana, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych określona
jest jako niezagrożona. Celem środowiskowym JCWPd jest osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu
ilościowego i dobrego stanu chemicznego tych wód. Teren planowanego przedsięwzięcia nie znajduje
się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Inwestycja położona jest w obszarze Głównego
Zbiornika Wód Podziemnych nr 213 - Olsztyn.
Planowane przedsięwzięcie nie przyczyni się do pogłębienia zmian klimatu, ze względu na to, że nie
będzie prowadzić do znaczącego wzrostu emisji gazów cieplarnianych, nie wpłynie znacząco na
zwiększenie zapotrzebowania na energię.
Z uwagi na zakres oddziaływań planowanej inwestycji ryzyko wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej będzie zerowe. Ponadto, z uwagi na rodzaj i skalę przedsięwzięcia, oddziaływania będą
miały zasięg lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziaływań).
Analizując wniosek pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia
do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko określonych w art. 63 ust. 1 ustawy o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a w szczególności rodzaju, usytuowania i skali
możliwego oddziaływania stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko.
W świetle powyższego nie stwierdzono ryzyka wystąpienia negatywnego oddziaływania
planowanej inwestycji na środowisko, nie istnieje więc konieczność przeprowadzenia oceny
oddziaływania i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.
Pouczenie
Od decyzji niniejszej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Olsztynie za moim pośrednictwem w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia.
Zgodnie z art. 127a kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa
do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (§1). Z dniem
doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia
odwołania przez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (§2).

Otrzymują:
1.

2.
3.

strony postępowania wg wykazu zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. 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 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) poinformowane zostały przez obwieszczenie.
„RECLAND” Adrian Łukowski
a/a

Do wiadomości:
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie.
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie.
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Olsztynie
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