Płośnica, dnia 13.07.2010r.

7624-3/10

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.), w związku
z art. 21 ust. 2 pkt.16, art. 29, 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 z póżn. zm. ) podaje do
publicznej wiadomości o wyłożeniu do wglądu publicznego wniosku o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach i raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego
przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „PRIOMA
przez Wojciecha Zgliczyńskiego właściciela Zakładu Betoniarskiego, ul. Grunwaldzka 43, 13 – 200
Działdowo”
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i raport o oddziaływaniu
na środowisko są do wglądu w Urzędzie Gminy w Płośnicy ul. Dworcowa 52, pokój nr 4.

W związku z tym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć uwagi lub wnioski
w sprawie prowadzonego postępowania w terminie 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia
w godzinach od 7.30 do 15.30 w Urzędzie Gminy w Płośnicy, pokój nr 4 .
Ponadto informuję, że Wójt Gminy Płośnica wystąpił w trybie art. 77 ust.1 ustawy z dnia
3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o uzgodnienie warunków realizacji
w/w przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 41 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają
obowiązek zawiadomić organ o każdej zmianie adresu.
Otrzymują:
1. strony postępowania wg wykazu w aktach sprawy
2. a/a
Umieszczono:
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Płośnica
2. Tablica ogłoszeń Sołectwa Prioma
3. Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Płośnica
Wójt Gminy Płośnica
/-/ M. Michał Niedźwiecki

