OBWIESZCZENIE NR 3/2018
WÓJTA GMINY POZEZDRZE
z dnia 18 stycznia 2018 r.
o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa
Na podstawie art. 30 i 33 ust. 1 w związku z art. 79 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 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
że prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn. „Budowa czterech budynków inwentarskich - kurników o łącznej maksymalnej obsadzie
774,4 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewidencyjnych 237, 239/1, 239/2, 239/3, 239/4,
239/5, 239/6 w miejscowości Pieczarki, gmina Pozezdrze".
Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 19 grudnia 2017 r. (data wpływu:
22.12.2017 r.) Pani Anny Jakubowskiej, EkoPolska Mojzesowicz Sp. k., Gogolinek 22, 86-011 Wtelno
działającej z pełnomocnictwa inwestora - Pana Arkadiusza Górnego.
Planowane przedsięwzięcia należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
określonych § 2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).
Zgodnie z art. 79 ust. 1 ww. ustawy niniejsze postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w niniejszej sprawie został przedłożony z wnioskiem
w dniu 19 grudnia 2017 r. (22.12.2017 r.), wobec czego przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko w postępowaniu o wydanie ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Organem właściwym do wydania decyzji oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Pozezdrze.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej Wody Polskie w Białymstoku są organami właściwymi do uzgodnienia warunków realizacji
przedsięwzięcia. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Węgorzewie są organami właściwymi do wydania opinii w sprawie.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją
sprawy tj.: wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia wraz
z załącznikami, raportem o oddziaływaniu na środowisko w siedzibie Urzędu Gminy w Pozezdrzu, ul. 1 Maja
1a, 11-610 Pozezdrze w pokoju 17 w godzinach urzędowania (tj. 7.00-15.00) oraz składania uwag i wniosków
w terminie 30 dni tj. od dnia 22 stycznia 2018 r. do dnia 21 lutego 2018 r.
Zgodnie art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej,
w siedzibie Urzędu Gminy w Pozezdrzu, ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze w godzinach urzędowania lub na
adres: ug@pozezdrze.pl. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez
rozpatrzenia (art. 35 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Pozezdrzu (www.bip.pozezdrze.pl), wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy w Pozezdrzu oraz na tablicach ogłoszeń sołectwa Pieczarki.
PUBLICZNE OBWIESZCZENIE NASTĘPUJE W DNIU 18 stycznia 2018 r.
Pouczenie:
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Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne
obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 §
2 k.p.a.).

Wójt Gminy
mgr Bohdan Mohyła
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