
Stary Dzierzgoń, dnia 27 stycznia 2009 r.

So 7624-1/ 457 /09

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 73 ust. 1 i art 75 ust 1 pkt 4  ustawy z dnia 3 października 2008r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) oraz art. 
61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst 
jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami)

z a w i a d a m i a m

że na wniosek strony  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania 
decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizację  przedsięwzięcia 
polegającego na uruchomieniu kopalni piasku „Pudłowiec” na części działki nr 6/10 i części 
działki nr 6/11 obręb Pudłowiec, gmina Stary Dzierzgoń, pow sztumski, woj. pomorskie. 

Informuję  o  uprawnieniach  wszystkich  stron  tego  postępowania  wynikających 
z art.  10 k.p.a.  do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium oraz o możliwości 
składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Dzierzgoniu pok. 20.

Zgodnie  z  art.  71  ust.  2  ustawy  z  dnia  3  października  2008  r.  o  udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) oraz § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a 
rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  09.11.2004r.  w  sprawie  określenia  rodzajów 
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  oraz  szczegółowych 
uwarunkowań  związanych  z  kwalifikowaniem  przedsięwzięcia  do  sporządzenia  raportu 
o oddziaływaniu na  środowisko ( Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zmianami) przedsięwzięcie 
zaliczane  jest  do  przedsięwzięć  mogących  potencjalnie  znacząco  oddziaływać  na 
środowisko  dla  którego  wymagane  jest  uzyskanie  decyzji  o  środowiskowych 
uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) organem właściwym do 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Stary Dzierzgoń 
natomiast  na  podstawie  art  64  ust.1  pkt  1  i  art  156 w/w ustawy organem opiniującym 
w przedmiotowej sprawie jest Starosta Sztumski. 

Otrzymują:
1. strony postępowania
2. a/a   Wójt Gminy Stary Dzierzgoń

                                                    Ludwik Butkiewicz 


