Solec Kujawski, 28.10.2014 r.
ROŚiR.6220.7.2013
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY
SOLEC KUJAWSKI
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn.), w związku z art. 74
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. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)
zawiadamiam,
iż w związku z prowadzonym przed tut. organem postępowaniem administracyjnym w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
„Rozbudowa istniejącej zabudowy zagrodowej w Gospodarstwie Rolnym Hodowla Drobiu
Izabela i Kazimierz Frischke, polegająca na rozbudowie trzech istniejących budynków
inwentarskich do chowu brojlerów kurzych o obsadę dodatkowych 90 000 stanowisk
(360 DJP)”, na działce nr ew. 1130, obręb M. Solec Kujawski [Nr 0001], przy
ul. Kopernika 9 w Solcu Kujawskim, uzupełniono informacje zawarte w raporcie o
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Uzupełnienie przedłożono w dniu
05.08.2014 r. i 13.10.2014 r.
W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski, jako organ
prowadzący postępowanie, wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Bydgoszczy i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o opinię i
uzgodnienie warunków realizacji ww. przedsięwzięcia.
Po zakończeniu procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w
tym po uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodnień, zostanie wydana decyzja o
środowiskowych uwarunkowaniach.
Strony tego postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, w tym z
przedłożonym raportem o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko i jego
uzupełnieniami, w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa tut. Urzędu (przy
ul. Toruńskiej 8, pokój nr 1, tel. 52/ 387 01 61), w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w
godzinach 7.30-15.15 oraz we wtorki w godzinach 7.30-16.30.
Zgodnie z art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego, stroną jest każdy,
czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności
organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
Dane o dokumentach dotyczących niniejszej sprawy zamieszczono w publicznie
dostępnym wykazie danych (Rejestr Informacji o Środowisku), udostępnionym na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej tut. organu: www.bip.soleckujawski.pl lub na stronie
internetowej www.soleckujawski.rios.pl
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego
ogłoszenia.

