Łosice, dnia 31.05.2019 r.
Burmistrz
Miasta i Gminy Łosice
GNiOŚ.6220.7.91.2018

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Burmistrz Miasta i Gminy Łosice, działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)
w związku 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.)
zawiadamia, że w dniu 31 maja 2019 r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta i Gminy
Łosice znak GNiOŚ.6220.7.90.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na „Rozbudowie fermy kur niosek wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącej
odchowalni kur niosek oraz z niezbędną infrastrukturą” na działkach nr geod. 299/2 i 299/3 w
miejscowości Szańków, gmina Łosice.
Z treścią wydanej decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta i
Gminy Łosice, pokój nr 16 w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek w godz. 9.00-17.00, wtorekpiątek w godz. 7.30-15.30.
Zgodnie z art. 74 ust. 3 o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko jeżeli liczba stron
postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stosuje się
przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Zgodnie zaś art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego „strony mogą być zawiadamiane
o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny
zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny
tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie
czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.
Od powyższej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy w
Łosicach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art.127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.).
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 Szańków.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego
obwieszczenia.
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