uRzAD GMINY WROBLEW
98-285 Wr6blew l5
Pow. sieradzki

Znak: RIT. 6220. 2.20 | 4.EP

Data: 19.11.2014r

OBWIESZCZENIE'
Stosownie do art. 33 ust. I w zwiqzku z art.79 ust. 1 i art. 74 ust.3 ustawy z dnia
3 paldziemika 2008r. o udostqpnianiu informacji o irodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczeristwa w ochronie irodowiska oraz o ocenach oddzialywania nq Srodowisko
(ti.Dz.U.z20l3r.poz.267 zezm.)oruzwoparciu oart.49 ustawy zdnia14czerwcalg60r.
- Kodeks postppowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. rJ. z 2013 r. ,poz. 267 .)

zawiadamia strony postgpowa nia

or az

wszystkich zainteresowanych,

2e :

w ramach prowadzonego na wniosek Fermy Niosek ,,KAJA" Radostraw Dybka, ocin 51B,
98-285 Wr6blew postqpowania w sprawie wydania decyzji o Srodowiskovvych
uwarunkowaniach na realizacjp przedsigwzigcia - rozbudowa Fermy Niosek ,,KAJA" do
l4cznej obsady 232 580 sztuk (930 DJP) w miejscowoSci Ocin w gminie Wr6blew na
dzialkach o numerach ewidencyjnych 429, 482, 430, 431, 432,433,4341 43sr
328, 329, 33 1, uzyskano pozytywne stanowi ska organ6w opiniuj 4cych.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska

w

tr

odzi

32r

324/4,

postanowieniem

znak: WOOS-L4242.80.2014.KA.3 z dnia 0 .10.2014r. (data wplywu B:10.20t4r.) oraz
Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem znak: PPIS-2NS.460.220.56.14 z dnia
30.10.2014r. (data wplywu 04.11.2014r.), podtrzymuj4c swoje stanowisko zawarte w opinii
znak: PPIS.ZNS.460.12l.36.14 z dnia 24.06.2014r. uzgodnili warunki realizacji
przedmiotowego przedsiEwzigcia. Wobec powyzszego. przystapiono do przeprowadzenia
o c eny oddziallrwania przedmiotowej inwe stycj i na Srodowisko
Wobec czego zawiadamia sig strony postppowania oraz wszystkich

zainteresowanych o moiliwo5ci zapoznania sip z dokumentacj4 sprawy,
skladania uwag i wniosk6w w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej,
w terminie 2l dni od dnia ukazania sie (dorgczenia) niniejszego
obwieszczenil tj. do 29 grudnia 2014r. w godzinach od godz. 730 do 1530
w pokoju nr 12 Urzpdu Gminy Wr6blew, gdzie znajduje sig r6wnie2
,rRaport oddziatywania przedmiotowej inwestycji na Srodowisko".
Niniejsze zawiadomienie zostanie podane do publicznej wiadomoSci poprzez jego
zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej i tablicy ogloszeri
Urzpdu Gminy Wr6blew oraznatablicy ogloszeri solectw: Ocin, D4br6wka i Wr6blew.
Zgodnie z przywolanym art. 49 Kpa, dorpczenie uwala sig za dokonane po uplywie 14 dni od
publiczne go o glo szenia niniej sze go obwie sz czenia

Otrzymuj4:

1. Soltysi wsi: Ocin, D4br6wka i Wr6blew,
2. ala

Do wiadomoSci:
1. Wnioskodawca

(celem wywieszenia na tablicy ogloszet'r)

