
 
 

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

 

z dnia 7 grudnia 2015 r. 
 

Na podstawie art. 33 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 (Dz.U. Nr 199 poz. 1227, ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje 

do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania 

na środowisko przedsięwzięcia w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:  

 

„Budowa 6 zbiorników po 50 000 m3 każdy, do magazynowania ropy naftowej 

w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN S.A. w Płocku przy ul. Chemików 7 ”. 

 

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostało wszczęte 

w dniu 23.11.2015 r. na wniosek Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. Płock 

ul. Chemików 7 reprezentowanego przez Pana Piotra Żołyńskiego – Dyrektora Biura Realizacji 

Inwestycji Majątkowych w PKN ORLEN S.A. 

 

Organem właściwym do wydania w/w decyzji jest Prezydent Miasta Płocka, organem 

uzgadniającym jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, a opiniującym 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku. 

 

Akta sprawy (wniosek, raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, 

mapa ewidencyjna) znajdują się i są dostępne do wglądu w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale 

Ochrony Środowiska – wejście od ul. Kazimierza Wielkiego 2a, pok. E-52/1, II piętro,  tel. 24 

367-15-08. 

 

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej na adres a-mail: katarzyna.kosowska@plock.eu   

w terminie 21 dni, tj. w dniach od 8 grudnia 2015 r. do 29 grudnia 2015 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest organ prowadzący postępowanie – 

Prezydenta Miasta Płocka. 

 

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia obwieszczenia na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka wejście od ul. Zduńskiej 3 oraz w serwisie 

internetowym na stronie www.bip.ump.pl . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obwieszczenie wisi w dniach 07.12.2015 r. - 29.12.2015 r. 

Sprawę prowadzi  w Oddziale Ochrony Środowiska – Katarzyna Kosowska  
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