Łosice, dnia 23.04.2019 r.
Burmistrz
Miasta i Gminy Łosice
GNiOŚ.6220.8.95.2018
OBWIESZCZENIE
O ZŁOŻENIU UZUPEŁNIENIA RAPORTU
o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Stosownie do art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), zwaną dalej k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3
ustawy z dnia 3 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 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.)
Burmistrz Miasta i Gminy Łosice
zawiadamia
że w dniu 9 kwietnia 2019 r. Inwestor złożył do Burmistrza Miasta i Gminy Łosice uzupełnienie
raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy kur
brojlerów wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Chotycze Kolonia, gmina Łosice o
łącznej obsadzie 360000 szt. (tj. 1440 DJP)”.
Wezwanie wystosowane zostało przez Burmistrza Miasta i Gminy Łosice pismem znak
GNiOŚ.6220.8.86.2018 z dnia 02.04.2019 r.

Jednocześnie informuję, że pismem z dnia 23 kwietnia 2019 r. znak GNiOŚ.6220.8.92.2018
przedmiotowe uzupełnienie raportu zostało przesłane do: Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w Warszawie Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń
Zintegrowanych, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łosicach, Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Lublinie Wody Polskie.
Z treścią pisma strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w
Łosicach, ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice pok. 16 w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek w
godz. 9.00-17.00, wtorek- piątek w godz. 7.30-15.30.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie
internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach gmina.losice.pl i Biuletynie Informacji Publicznej
bip.gminalosice.pl na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach
ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice oraz tablicy ogłoszeń miejscowości Chotycze Kol.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia
niniejszego obwieszczenia.
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