Starosta Grudziądzki,
ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz
działając na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1396 ze zm.), art. 33 ust. 1, art. 3 pkt 11 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)
podaje do publicznej wiadomości
iż wszczął postępowanie, którego przedmiotem jest wydanie Zakładowi Drobiarskiego LINODRÓB
Kwiatkowscy spółka jawna z siedziba w Linowie, 86-341 Świecie nad Osą pozwolenia
zintegrowanego na prowadzenie następujących instalacji :
− instalacji do uboju zwierząt o zdolności produkcyjnej ponad 50 Mg tusz na dobę,
− instalacji do obróbki i przetwórstwa, poza wyłącznym pakowaniem, produktów
spożywczych lub paszy z przetworzonych lub nieprzetworzonych surowców lub paszy
z przetworzonych lub nieprzetworzonych surowców pochodzenia zwierzęcego innych niż
wyłączeni mleko o zdolności produkcyjnej ponad 75 Mg wyrobów gotowych na dobę.
Przedmiotowe postępowanie dotyczy instalacji, zlokalizowanych na terenie nieruchomości
położonych na działkach nr 45/8 i 45/95 w Linowie.
Organem właściwym do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie jest Starosta Grudziądzki.
Dokumentacja w przedmiotowej sprawie wyłożona jest do wglądu w siedzibie tut. Starostwa w biurze
podawczym (parter).
Uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy można wnosić w terminie 30 dni dnia ukazania się
niniejszej informacji (tj. od dnia 6 lipca 2020 r. do dnia 6 sierpnia 2020 r.):
− w formie pisemnej na adres : Starostwo Powiatowe w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, 86-300
Grudziądz lub bezpośrednio w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Grudziądzu,
−

w formie dokumentu elektronicznego w trybie art. 63 § 3a Kodeksu postępowania
administracyjnego,

−

ustnie do protokołu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grudziądzu - biuro podawcze.

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
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