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Działdowo, dnia 9 lutego 2018 r.
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Burmistrz Miasta Działdowo, działając na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),
w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 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 2017 r. poz. 1405 ze zm.)
zawiadamia
o wszczęciu, na wniosek Inwestora - Heinz-Glas Działdowo Sp. z o.o. ul. Wł. Jagiełły 40, 13-200
Działdowo, postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn. budowie wanny szklarskiej o wydajności 180t/dobę na terenie Heinz-Glas
Działdowo Sp. z o.o. przewidzianego do realizacji w Działdowie przy ul. Wł. Jagiełły 40 na
działce oznaczonej nr ewidencyjnym 176 obręb Miasto Działdowo.
Ponadto informuję, że wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Działdowie, Starosty
Działdowskiego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni
w Ciechanowie o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa strony mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania
oraz mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miasta Działdowo ul. Zamkowa 12,
w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Planowania Inwestycji w pokoju nr 21 w godzinach
urzędowania.
W przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zatem zgodnie
z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…) oraz
art. 49 Kpa – zawiadomienie stron następuje poprzez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do
publicznej wiadomości na okres 14 dni poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Działdowo oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.
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Obwieszczenie zamieszcza się:
1. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta

2. Strona BIP www.bip.dzialdowo.eu.

