ROŚiR.6220.15.2012
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY
SOLEC KUJAWSKI
Na podstawie art. 85 ust. 3 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. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),
informuję,
że w dniu 24.09.2012 r., z wniosku Pana Kazimierza Frischke, Prezesa Zarządu
„DROBEX-PASZ” Spółka z o.o. z siedzibą w m. Makowiska, została wydana decyzja o
środowiskowych uwarunkowaniach (znak: ROŚiR.6220.15.2012) dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie magazynu zbożowego składającego się z czterech silosów, suszarni,
dwóch silosów buforowych z urządzeniami transportowymi oraz niezbędną infrastrukturą, na
działkach nr ewidencyjny 39/6 i 44/4, obręb ewidencyjny Makowiska [Nr 0002], gm. Solec
Kujawski.
Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski, jako organ właściwy w sprawie,
stwierdził, w przedmiotowej decyzji, brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.
Przedsięwzięcie polegało będzie na budowie magazynu zbożowego składającego się z
czterech silosów o pojemności 2000 Mg każdy, suszarni oraz dwóch silosów buforowych. W
magazynie gromadzone będzie zboże po uprzednim wysuszeniu. Zakres przedsięwzięcia
obejmuje również instalację urządzeń transportowych i niezbędną infrastrukturę. Inwestycja
realizowana będzie na terenie zakładu „DROBEX-PASZ” Sp. z o.o., zajmującego się
produkcją mieszanek paszowych dla żywienia drobiu. Planowane obiekty, tj. magazyn
zbożowy, suszarnia, silosy buforowe, zajmą powierzchnię do 1 050 m2.
Zamierzenie usytuowane będzie poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze
zm.), w tym poza obszarami sieci Natura 2000. Nie przewiduje się, aby inwestycja mogła
negatywnie oddziaływać na ww. obszary.
Przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.
Z treścią niniejszej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Bydgoszczy, można zapoznać się w Referacie Ochrony Środowiska i
Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski (ul. Toruńska 8, pok. nr 1) w poniedziałki,
środy, czwartki i piątki w godzinach 7.30-15.15 oraz we wtorki w godzinach 7.30-16.30.

