
 
 
 
PREZYDENT MIASTA                    Dnia  21.09.2016 roku 
         Stargard            
 
TI-II.6220.27.32.2013.3 

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

Zgodnie z zapisami  art.3 ust.1 pkt 11 w zwi ązku z art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia  
3 października 2008 roku o udost ępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społecze ństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 
 z 2016r., poz. 353 z pó źniejszymi zmianami), art. 49 ustawy z dnia 14 czerw ca 1960 roku 
Kodeksu post ępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23  z późniejszymi zmianami), 

 
zawiadamiam 

o wydanej zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Prezydenta Miasta Sta rgard Szczeci ński  
znak:TI-II.6220.27.7.2013.3 z dnia 07 marca 2014r. o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 
przedsięwzięcia: Montaż nowej instalacji lakierniczej i kabiny śrutowniczej wraz z niezbędną 
infrastrukturą na terenie zakładu Hydroline Poland Sp. z o.o., planowanego na działce nr ewid. 96/44 
obr.23 miasta Stargard Szczeciński, zmienionej decyzją Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński 
decyzją znak: TI-II.6220.27.15.2013.3 z dnia 29.02.2016r. w zakresie rozszerzenia planowanego 
przedsięwzięcia o montaż drugiej instalacji lakierniczej wraz z niezbędną infrastrukturą na działce  
nr ewid.96/44 obr.23 miasta Stargard oraz montaż instalacji komory lakierniczej – proszkowej na 
działce nr ewid. 96/44 obr.23 miasta Stargard, dla której prowadzona była ocena oddziaływania 
przedsi ęwzięcia na środowisko, w zakresie:  
 „Zwiększenia zdolności produkcyjnej oraz podniesienie konkurencyjności firmy Hydroline Poland  
Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji udoskonalonych siłowników 
hydraulicznych w Stargardzie (dz. nr ewid. 96/44 obr 23 miasta Stargard)”. 
 
Decyzja zmieniająca została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach 
zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Wykaz oraz akta sprawy znajdują się  
w Referacie Ochrony Środowiska w Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego przy 
ul. Czarnieckiego 17 w Stargardzie.  

 
INWESTOR : HYDROLINE POLAND Sp. z o.o., ul.Stalowa 4, 73-110 Stargard. 
 
W dniach od 26 września 2016 roku do dnia 17 pa ździernika 2016 roku  można zapoznać się  
z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem 
Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
w Stargardzie, można zapoznać się w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Stargardzie przy ul.Hetmana 
Stefana Czarnieckiego 17 w godzinach 8.00-16.00.  
 
 
          Z up. Prezydenta Miasta 
 
                  Grzegorz Chudzik 
                   Inżynier Miasta  


