Książ Wlkp., dnia 10 grudnia 2015 r.
G.6220.6.2015
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA KSIĄŻA WIELKOPOLSKIEGO
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Stosownie do art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) Burmistrz Książa Wlkp.
zawiadamia, że:
1. w dniu 13 lipca 2015 r. wpłynął wniosek Pana Przemysława Kościelniaka
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego obiektu
inwentarskiego – chlewni dla 100 loch wraz z odchowalnią dla 480
prosiąt i 480 prosiąt do 30 kg już jako warchlaki, o obsadzie 78,20
DJP (łączna docelowa obsada gospodarstwa wyniesie maksymalnie
196,05 DJP) w Sroczewie, na działce o numerze ewid. 113/2 obręb
geodezyjny: Sroczewo, gm. Książ Wlkp.;
2. przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
3. organem właściwym do wydania decyzji w sprawie jest Burmistrz Książa
Wlkp., zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na
środowisko właściwymi do dokonania uzgodnień i wydania opinii będą
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie;
4. w dniach od 14 grudnia 2015 r. do 4 stycznia 2016 r. wszyscy
zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, wyłożoną do
wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. (ul. Stacha
Wichury 11a, pok. nr 12) w godzinach urzędowania: poniedziałek: 7.30 –
16.30, wtorek – piątek: 7.00 – 15.00.
5. w ww. terminie, każdy ma prawo do składania uwag i wniosków
w formie pisemnej lub ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Książu Wlkp. (ul. Stacha Wichury 11a, pok. nr 12) w godzinach
urzędowania: poniedziałek: 7.30 – 16.30, wtorek – piątek: 7.00 – 15.00
lub elektronicznie pod adres: urzad@ksiaz-wlkp.pl . Złożone uwagi
i wnioski rozpatrzone będą przez Burmistrza Książa Wlkp. przed
wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości
poprzez zamieszczenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Książu
Wlkp., w gablocie informacyjnej na terenie sołectwa Sroczewo, a także
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Książu Wlkp. pod adresem: www.ksiaz-wlkp.pl.

