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REGIONALNY DYREKTOR  

OCHRONY ŚRODOWISKA 

        W SZCZECINIE 
Szczecin, dnia 3 grudnia 2018 roku          

WONS-OŚ.420.49.2018.AW.21 

OBWIESZCZENIE 
 

  Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 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. z 2018 r., poz. 2081),  
 

podaje się do publicznej wiadomości informację  
 

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa 

kompleksu Polimery Police, składającego się z instalacji PDH, instalacji PP, infrastruktury logistycznej 

PP, instalacji pomocniczych i połączeń międzyobiektowych oraz terminala przeładunkowo-

magazynowego” w procedurze zmierzającej do wydania zmiany decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Szczecinie z dnia 8 września 2017 roku, nr 30/2017, znak: WONS-OŚ.4211.9.2015.AT.26                     

o środowiskowych uwarunkowaniach. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte na wniosek Pana Artura 

Pudełko, działającego w imieniu inwestora, którym jest Spółka PDH Polska S.A.  

Jak wynika z przedłożonej dokumentacji w ramach inwestycji przewiduje się zmianę przedsięwzięcia 

polegającego na rozbudowie instalacji PDH o instalację PP wraz z infrastrukturą pomocniczą. W skład 

zaktualizowanego zakresu przedsięwzięcia wchodzą następujące części, składające się z określonych instalacji                

i elementów: część lądowa: instalacja PDH (instalacja produkcji propylenu metodą PDH), instalacja PP 

(instalacja produkcji polipropylenu metodą polimeryzacji), infrastruktura logistyczna PP, instalacje i obiekty 

pomocnicze, wspólne dla instalacji PDH i PP, w tym układ dystrybucji propylenu do cystern kolejowych; część  

morska (terminal przeładunkowo-magazynowy): zbiorniki magazynowe propanu, zbiornik gazowego etylenu; 

połączenia międzyobiektowe (rurociągi i urządzenia przetłaczania łączące część lądową i morską 

przedsięwzięcia), w tym rurociąg ciekłego propanu, rurociąg gazowego etylenu, rurociąg gazowy. W związku                      

ze zmianą zakresu przedsięwzięcia zmianie nie podlega kwalifikacja przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie w myśl 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), zostało zakwalifikowane do mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko i wraz z wnioskiem o wydanie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

przedłożony został raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia.  

Zgodnie z treścią art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. a), p) oraz ust. 6 i 7 ustawy ooś organem właściwym                          

do wydania wnioskowanej decyzji dla planowanego przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Szczecinie, natomiast organami uzgadniającymi są Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie                     

i Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,                 

a organami opiniującymi - Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego i Zachodniopomorski Państwowy 

Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie. 

Zgodnie z art. 29 ustawy ooś, każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu 

wymagającym udziału społeczeństwa. W związku z powyższym informuję, że dokumentacja sprawy, w tym 

raport o oddziaływaniu na środowisko wraz z uzupełnieniem, udostępnione są zainteresowanym w siedzibie 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie (w dni robocze, w godzinach pracy urzędu, tj. w godz. 

730 – 1530, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr 91 4305245). Wnioski i uwagi można składać                  

w ciągu 30 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Szczecinie, tj. od dnia 6 grudnia 2018 r. do dnia 4 stycznia 2019 r.  
Zgodnie z art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie                           

do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (na adres: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl)                   

i przed wydaniem decyzji zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska                             

w Szczecinie. Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia. 

 

    p. o. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

                    w Szczecinie 

             Aleksandra Stodulna 
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