Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda dot. zawiadomienia o możliwości udziału w podejmowaniu decyzji w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, w ramach którego prowadzona jest
ocena oddziaływania na środowisko polegającego na wymianie zespołu maszyn i urządzeń wchodzących w skład
Wytwórni Mieszanek Mineralno-Bitumicznych, prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Zieja”
Ryszard Zieja, zlokalizowanej na terenie działki o numerze ewidencyjnym 89/3, położonej w miejscowości Górka,
gm. Ostróda, pow. ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie.

Nasz znak: RGP.6220.13.2020
Ostróda, 13 lipca 2020 r.
OBWIESZCZENIE
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 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)
Wójt Gminy Ostróda
zawiadamia społeczeństwo

o możliwości udziału w podejmowaniu decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, w ramach którego prowadzona jest ocena
oddziaływania na środowisko polegającego na wymianie zespołu maszyn i urządzeń
wchodzących w skład Wytwórni Mieszanek Mineralno-Bitumicznych, prowadzonej przez
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Zieja” Ryszard Zieja, zlokalizowanej na terenie działki o
numerze ewidencyjnym 89/3, położonej w miejscowości Górka, gm. Ostróda, pow. ostródzki,
woj. warmińsko-mazurskie.
Dnia 7 lipca 2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wymianie
zespołu maszyn i urządzeń wchodzących w skład Wytwórni Mieszanek MineralnoBitumicznych, prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Zieja” Ryszard Zieja,
zlokalizowanej na terenie działki o numerze ewidencyjnym 89/3, położonej w miejscowości
Górka, gm. Ostróda, pow. ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie, które zalicza się do
przedsięwzięć wymienionych w §2 ust. 1 pkt 47 i §3 ust. 1 pkt 20 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839)
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
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) organem
właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww.
przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Ostróda, zaś organami właściwymi do wydania opinii i
dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie,
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie oraz Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, o której mowa w art. 33
ust. 2 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 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), składania uwag i wniosków. Uwagi i
wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków
komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, w terminie 30 dni tj. od 13.07.2020.do 12.08.2020, w Urzędzie Gminy
Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, w pok. 309 w godzinach od 730 do 1530. Złożone uwagi i
wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Ostróda przed wydaniem decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości od dnia 13 lipca 2020 r.
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
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