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Kowalewo Pomorskie

Kowalewo Pomorskie,dnia 20.07.2016r.
OŚRiEG.6220.4.2016
Obwieszczenie
Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego działając na podstawie art. 33 ust.1 w związku z
art.79 ust. 1 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 (t.j. Dz.U.z 2016r. poz.353), zawiadamia, że na wniosek Pani Danuty Kwaśniewskiej,
ŻWIROWNIA Danuta Kwaśniewska Nowy Dwór
jest prowadzone postępowanie w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia
polegającego na:
”Powierzchniowym wydobywaniu kopaliny pospolitej - kruszywa naturalnego
zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 18 obręb Mlewo w
miejscowości Mlewo”

Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko.
Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta
Kowalewo Pomorskie, zaś organem biorącym udział w ocenie oddziaływań na środowisko,
właściwym do
dokonania uzgodnień jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w
Bydgoszczy, ul. Dworcowa 81, 85 – 009 Bydgoszcz oraz Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Golubiu – Dobrzyniu, ul. Koppa 1a, 87-400 Golub – Dobrzyń.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z
dokumentacją sprawy ( w tym raportem oddziaływania na środowisko) oraz do składania uwag i
wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 22.07.2016r. do 11.08.2016r.
w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Ewidencji Gospodarczej tut. Urzędu, Plac Wolności
3 (budynek dawnego ośrodka zdrowia), pok. nr 9, tel. 6842975 w godzinach pracy Urzędu tj.:
poniedziałek – piątek w godz. 7ºº – 15ºº.

Poniższe obwieszczenie zamieszcza się:
1.Na stronie Internetowej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim
2.Na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim
3.W pobliżu miejsca planowanej inwestycji ( tablica ogłoszeń sołectwa Mlewo )
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