STAROSTA OLSZTYŃSKI
Olsztyn, 5 stycznia 2022 r.
GŚ-II.6222.2.2020.KP

ZAW IAD O M I E N I E
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz.U.2021 r. poz. 1973 -t.j. ze zm.), w związku z art. 218 pkt 2 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2021 r. poz. 1973 -t.j. ze zm.),
Starosta Olsztyński podaje do publicznej wiadomości informację
o wydanej decyzji z dnia 30 grudnia 2021 r., znak: GŚ-II.6222.2.2020.KP w sprawie zmiany
pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie przez NUTRIPOL Sp. z o. o. instalacji
– wytwórni pasz, na terenie zakładu pod adresem: ul. Mierkowska 1, 11-015 Olsztynek.
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie,
Wydziale Gospodarowania Środowiskiem – Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn, pokój 231,
codziennie, w godzinach pracy urzędu, tj. 7.00 – 15.00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu
terminu – nr telefonu 89 521 05 26.
Dodatkowo decyzja jest udostępniona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Powiatu Olsztyńskiego, w menu Informacji dziedzinowych - Ochrona środowiska / Decyzje
udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, pod adresem: https://bip.powiatolsztynski.pl/5120/decyzje-udzielajace-lub-zmieniajace-pozwolenia-zintegrowane.html .
Dane dotyczące ww. decyzji zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych
pod nr 2/2022 na stronie internetowej Ekoportal: https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam .

z up. STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO
Aneta Świeczkowska
Dyrektor Wydziału
Gospodarowania Środowiskiem
/ - dokument podpisany elektronicznie - /

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości:
1) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Olsztynie
2) na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Olsztynie
3) na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej BIP Urzędu Miasta w Olsztynku
4) w zakładzie NUTRIPOL Sp. z o. o.
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