VvÓJ'Jf GM ~NY
BUD ZYN
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GKM .6220.17.2016

dnia 26 kwiet nia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 33 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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)

Wójt Gminy Budzyń zawiadamia
o

zakończeniu

społeczeństwo

materiału

dowodowego i zamiarze wydania decyzji dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie „Fermy Drobiu planowanej do realizacji w
miejscowości Nowa Wieś Wyszyńska, gmina Budzyń, na działce o nr ewid. 61/3".
Postępowanie

zbierania

prowadzone jest na wniosek Inwestora:

GRUPA Sp. z o o. „eMeS" Spółka komandytowa
Obszar inwestycji zlokalizowany jest w
zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4
środowiskowych

decyzji o
Organem

właściwym

Inspektor

Sanitarny

ON.NS-72/2-~16

Organem

na terenie gminy

powołanej wyżej

42 a, 64-830 Margonin
Budzyń.

ustawy, organem

uwarunkowaniach jest Wójt Gminy

w

Chodzieży.

Pismem

z

dnia

W

związku

właściwym

z tym,

do wydania

Budzy ń.

do wydania opinii przed wydaniem decyzji jest

Państwowy

paździ ernika

7

Powiatowy

2016

r.,

znak

ww. organ opiniuje pozytywnie pod względem wymagań sanitarno-

higienicznych warunki realizacji
chlewnej" na

całości

Margońska Wieś

działce

nr 267

właściwym

przedsięwzięcia polegającego

obręb

Nowe

Brzeźno

gm.

na „Rozbudowie fermy trzody

Budzyń .

do dokonania uzgodnienia przed wydaniem decyzji jest Regionalny

Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu. Postanowieniem z dnia 16 marca 2017 r., znak:
W00-1.4242.212.2016.BM.11 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu uzgod n ił
w toku

postępowania

w sprawie wydania decyzji o

realizację przedsięwzięcia polegającego

środowiskowych

uwarunkowaniach,

na budowie fermy drobiu planowanej do realizacji na

terenie działki o numerze ewidencyjnym 61/3, obręb Nowa Wieś Wyszyńska, gmina Budzyń.
Informuje się o:
•

możliwości
wglądu

zapoznania

w siedzibie

się

Urzędu

z

niezbędną dokumentacją

Gminy

Budzyń,

ul.

sprawy, która jest

Przemysłowa

16A, 64-840

wyłożona

Budzyń,

do

pokój nr

121 w godzinach pracy urzędu.
•

możliwości składania

uwag i wniosków w terminie od 28.04.2017- 19.05.2017 r. (włącznie)

Uwagi i wnioski
•

można składać

pisemnej, w siedzibie

Urzędu

nr 121, w godzinach pracy
•

Gminy

urzędu

Budzyń,

lub

ul.

Przemysłowa

przesłać pocztą

na ad res

Budzyń,

pokój nr 121, w godzinach pracy

Budzyń ,

pokój

Przemysłowa

16A,

16A, 64 -840
urzędu;

ustnej do protokołu, w siedzibie Urzędu Gminy Budzyń,
64 -840

•

w formie:

ul

urzędu.

e-mailem naadresurzad@budzyn.pl

Uwagi i wnioski

będą

rozpatrzone przez Wójta Gminy

Budzyń.

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło poprzez ogłosze n ia na:
ogłoszeń Urzędu

Gminy

Budzyń,

•

tablicy

•

stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej U rzędu Gminy Budzyń,

•

tablicy

ogłoszeń sołectwa

Obwieszczenie wywiesza

się

Bukowiec,

na okres co najmniej 21 dni.

JT

Potwierdzam wywieszenie obwieszczenia na tablicy

ogłoszeń

w dniach .................................

pieczęć Urzędu

i podpis osoby upoważn i onej

