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RI-PŚ.6220.6.2016

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZYSTAJŃ O WSZCZĘCIU
POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI

ŚRODOWISKOWEJ

Wójt Gminy Przystajń na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353), oraz
art.  49  i  art.  10  §1  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960r.  Kodeksu  Postępowania
Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 23) 

ZAWIADAMIA

że na wniosek  Pana  Krzysztofa Gloc, zam. Bagna 9, 42-141 Bagna  zostało wszczęte 
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie 
gospodarstwa rolnego – chów i hodowla zwierząt w liczbie mniejszej niż 210 dużych 
jednostek przeliczeniowych inwentarza”, które zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko kwalifikuje się jako planowane przedsięwzięcie mogące
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
         
      Zgodnie z art. 77 ust. 1 w/w ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale  społeczeństwa  w ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko
decyzję  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizację  przedsięwzięcia  w
niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu i zasięgnięciu opinii z następującymi organami: 

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach
- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kłobucku

W terminie do dnia 18.01.2016r.  strony postępowania mogą  zapoznać  się  z dokumentacją
sprawy w Urzędzie  Gminy Przystajń,  pok.  nr  11,  w godzinach pracy urzędu oraz złożyć
uwagi i wnioski ww. sprawie.
Uwagi i wnioski mogą  być  wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą
środków komunikacji elektronicznej. Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie
Urzędu Gminy w Przystajni, ul. Częstochowska 5, 42-141 Przystajń.
Powyższe zawiadomienie umieszczono:

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Przystajń,
- na stronie BIP Urzędu Gminy Przystajń.
- na stronie internetowej Gminy Przystajń

                                                                                          Wójt Gminy Przystajń
                                                                                                 Henryk Mach


