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OBWIESZCZENIE
o wszcz£ciu post£powania administracyjnego
i wyst^pieniu do organu opiniujqcego
Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Post?powania
Administracyjnego /Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ w zwiazku z art. 74 ust. 3 oraz
art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost?pnieniu informacji o srodowisku
oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko /Dz. U. Nr 199,poz.l227 ze zm./
Zawiadamiam
o wszcz?ciu w dniu 27.04.2012r. na wniosek Pana Jana Kitowicza , Spytkowo 47, 11-500
Gizycko post?powania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacj? przedsi?wzi?cia polegajacego wydobywaniu kopaliny ze zloza kruszywa
naturalnego /piasku/ MG6me-Chojny".
Liczba stron post?powania w przedmiotowej sprawie przekracza 20.
Zatem zgodnie z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udost?pnieniu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoieczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
oddzialywania na srodowisko / Dz. U. Nr 1999, poz. 1227 ze zm./ stosuje si? przepis art. 49
Kodeksu post?powania administracyjnego przewiduja^cy zawiadomienie stron o czynnosciach
postQpowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyj?ty sposob publicznego
oglaszania.
Na podstawie z art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udost?pnieniu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeiistwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
oddzialywania na srodowisko / Dz. U. Nr 1999, poz. 1227 ze zm./ dla przedsi?wzi?cia
o ktorych mowa w ust. 1 pkt 4, wykraczaj^cego poza obszar jednej gminy decyzje
o srodowiskowych uwarunkowaniach wydaje wojt, burmistrz, prezydent miasta, na ktorego
obszarze wlasciwosci znajduje si? najwi?ksza czesc terenu, na ktorym ma bye realizowane to
przedsi?wzi?cie, w porozumieniu z zainteresowanymi wqjtami, burmistrzami, prezydentami
miast.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost^pnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczehstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227/ organ prowadza_cy postepowanie
wystaj>il do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi o wydanie opinii, co do
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania powyzszego przedsi?wzi?cia na srodowisko.
Wyznacza si? stronom post?powania termin 14 dni, licza^c od dnia podania powyzszej
informacji do publicznej widomosci, na zapoznanie si? z aktami sprawy, uzyskanie
ewentualnych wyjasnieri w sprawie, zlozenie pisemnych wnioskow i zastrzezeri w Urz?dzie
Gminy w Ostrowku w godz. 7.15 - 15.15.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podanc stronom do wiadomosci przez: zamieszczenie na
stronie BIP Urz?du Gminy w Ostrowku, na stronie BIP Urz?du Gminy w Lututowie
wywieszenie na tablicy ogioszen w Urz?dzie Gminy w Ostrowku, na tablicy ogfoszeri
w Urz?dzie Gminy w Lututowie, wywieszenie na tablicy ogioszen solectwa w miejscu
realizacji przedsi?wzi$cia.
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