Załącznik do B/13/2010
B - Karta informacyjna dla decyzji i postanowień.
Lp

Decyzja

1

Numer wpisu

B/13/2010

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

3

Znak sprawy

Decyzja w sprawie umorzenia na wniosek strony postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia p.t. „„Budowa stacji pomiarowej średniego ciśnienia o przepustowości 1250 Nm3/h na potrzeby zakładu produkcyjnego Eco-Brasco Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 26 w Kętrzynie”.
ZK. 7624/9/10

4

Data wydania

08.07.2010r.

5

Nazwa organu, który wydał decyzji/ postanowienia*
6
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie*
dotyczy
7
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/ postanowienia*
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa
komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer
telefonu kontaktowego)
9
Informacja, czy decyzja/postanowienie * jest
ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym
wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia *
lub o dokonanych w nich zmianach
10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie *
12 Uwagi

Burmistrz Miasta
Biuro Projektów NOW-EKO Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 39,
10-542 Olsztyn
8/2010
Urząd Miasta w Kętrzynie, insp. d/s ochrony środowiska pok. 301, tel. 0-89 752-0591

zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
W dniu 18.06.2010r. w imieniu Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział
Zakład Gazowniczy w Olsztynie wystąpił przedstawiciel Biura Projektów „Now-Eko”
Sp. z o.o. w Olsztynie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji zadania pt. „Budowa stacji redukcyjno- pomiarowej średniego ciśnienia o przepustowości
1250
Nm3/h
na
potrzeby
zakładu
produkcyjnego
Eco-Brasco
Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 26 w Kętrzynie”. Wraz z wnioskiem złoŜona została informacja, o której mowa w art. 74 ust.1 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199 poz. 1227 z

2008r.).
W toku analizy złoŜonych dokumentów stwierdzono ich niekompletność oraz potrzebę uzyskania wyjaśnień kluczowych w sprawie. Mając powyŜsze na względzie
Burmistrz Miasta wystąpił do wnioskodawcy pismem z dnia 22 czerwca 2010r. o uzupełnienie wniosku i złoŜenie wyjaśnień.
Wnioskodawca analizując przedsięwzięcie pod kątem udzielenia Ŝądanych wyjaśnień ustalił, Ŝe omyłkowo przedsięwzięcie opisano jako dotyczące stacji redukcyjnopomiarowej (winno być pomiarowej). W tej sytuacji w uznaniu wnioskodawcy zniesione zostały przesłanki stanowiące podstawę do wystąpienia do organu o wydanie
decyzji środowiskowej - w związku z czym wycofał złoŜony w tej sprawie wniosek.
W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 105 § 2 Kpa organ administracji publicznej umarza postępowanie w przedmiotowej sprawie.
* Niepotrzebne skreślić.

