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r.

OBWIESZCZENIE

o w§zczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących
oraz o zamieszczenia w publicznie dostępnym wykazie danych

i

Na podstawie z art. 49 art.61 § 1 4 ustawy z dńa t4 czetwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jednolity: DzU. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) oruz
art,3 ust.l pkt 11, arł.2l pkt 11, art.73 ust. 1 iart.74 ust3 ustawy zdnia3paździemika
2008r,o udostępnianiu informacji o środowiskui jego ochronie, udzialę społóczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(tekst jednolity: . Dz.IJ z
2017 Poz' 1405 zPóźn'

zm)'

zawiadamiam

że na wniosek P. Piotra Lemańczyka zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr DŚ T3I-2l20t0 z dnia 02 listopada 2011r. dla

przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni w cyklu zamkniętym o obsadzie do 60 DJP
w systemie utrzymania zwieruąt bezściółkorymomz budowie zbiornika na gnojowicę na
dziŃcę oznaczonej w ewidencji gruntów tlt 30312 w miejscowości KonarzyŃi, w obrębie
geodezyjnym Konarzyny, gmina KÓnarzyny. Zmiana decyzji dotyczy: budowy chlewni w
cyklu otwartym o obsadzie do 190 DJP i o powierzchni wynoszącej do l200 m2.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez
zarnieszczenię w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie BIP
Urzędu Gminy w Konarzynach oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w lJtzędzie Gminy w
Konarzynach.
Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnió stronom ęzywly udziń w
każdym stadium postępowania, aprzed wydaniem decyzji umożliwió im wypowiedzenie się
co do zebranych dowodów i materiałów orazzgłoszonychżądń- art. 10 § 1 K.p.a.
Stroną jest każdy, czyjego interesu lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto
żądaczynrtościorganu zawzględuna swój interes prawny lub obowiązek - art. 28K.p.a.
Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 pażdzieruika 2008 r. o udostępnieniu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska otaz o
ocenach oddziaŁywania na środowiska informuję o możliwościskładania uwag i wniosków
oraz zapoznanie'się z aktami sprarvy w siedzibie Urzędu Gminy w Konarrynach przy
ulicy §zkotnej 7 w godzinach pracy urzędu (od poniedzialku do piątku).
Organem właściwymdo rozpattzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy.

Podano do publicznej wiadomości poprze z ltnieszczenie na:
1. tablicy ogłoszeń wUrzędzie Gminy w Konarzynach,
2. stronie http ://www.bip.konarzyny.pl/.

