BURMISTRZ
MIASTA I GMINY ŁOSICE

Łosice, dnia 16.06.2016 r.

WFB. 6220.12.2.2016

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 r., poz. 23/

ZAWIADAMIAM
że w dniu 13.06.2016 r. na wniosek Inwestora - Przemysława Stefaniuka zam. ul. Kwiatowa 4, 08-200
Łosice zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach

środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającej na „Budowie ośmiu budynków inwentarskich przeznaczonych
do chowu brojlerów kurzych wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanych na działkach o nr ew. 29, 30/1,
30/2 w miejscowości Biernaty Średnie 24, gmina Łosice, powiat łosicki”.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa do czynnego
w nim udziału w każdym jego stadium. Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach, pokój nr 25 w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek 9.00-17.00, wtorekpiątek 7.30-15.30.
Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2016 r. poz. 353 z późn. zm) oraz § 2 ust. 1 pkt. 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) decyzję o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po
uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie oraz po zaopiniowaniu przez
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Łosicach.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach gmina.losice.pl i Biuletynie Informacji Publicznej www.losicegmw.e-bip.pl oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice.
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