Szlichtyngowa 21.11.2012 r.
RIOŚiM – 7624-1/F.Ind.12

ZAWIADOMIENIE–OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
zgodnie z art. 61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego / tekst jednolity Dz. U..Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 ze zm./ oraz art. 73 ust.1
ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 ze zmianami ),
zawiadamiam
że na wniosek z dnia 15 listopada 2012r. / data wpływu 16.11.2012r./ P. Agnieszki Wojtyś
zam. ul. Dolina 6A/7, 61-551Poznań i P. Marcela Chrystiana Wilk zam. ul. Olszowa 50 d ,
58- 150 Strzegom., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na : ,, Realizacji przedsięwzięcia polegającego budowie 13 budynków
inwentarskich przeznaczonych do chowu indyka o łącznej liczbie 1521 DJP ( dużych
jednostek przeliczeniowych), budowie infrastruktury technicznej, budowie zbiorników
na paszę oraz budowie zbiorników na gaz LPG wraz z przyłączami do budynków na
działkach o nr ew. 53/1, 70/2, 70/3 , w obrębie Nowe Drzewce gmina Szlichtyngowa’’.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art.10 k.p.a.
do czynnego udziału w każdym jego stadium. Ponadto zgodnie z art. 29, 30, 31, 33 ust. 1, 34,
35 i art. 37 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy w Szlichtyngowej ul. Rynek 1 pokój nr 1 w terminie 21 dni od dnia
ogłoszenia tj. do dnia 12.12.2012 rok.
Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko oraz §2 ust.1 pkt. 51 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
09.11.2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
/Dz.U. 213, poz.1397/. z późn. zmianami/ decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Nowej
Soli i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu wymaganych
uzgodnień i opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35§5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów
przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów
zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z
przyczyn niezależnych od organu.

Otrzymują:
1. Inwestor
2. Strony postępowania – według akt sprawy
3. a/a
Do wiadomości:
1.Sołtysi na terenie Miasta i Gminy Szlichtyngowa z prośbą o podanie do publicznej
wiadomości mieszkańcom sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty.
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