Solec Kujawski, 06.11.2014 r.
ROŚiR.6220.15.2013
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY
SOLEC KUJAWSKI

Na podstawie art. 38 i 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. z 2013 r., poz. 1235 z późn.
zm.),
podaję do publicznej wiadomości informację,
że w dniu 06.11.2014 r., z wniosku P.D. „DROBEX” Sp. z o.o. z siedzibą w Solcu
Kujawskim przy ul. Powstańców 19, została wydana decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach (znak: ROŚiR.6220.15.2013) dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa
budynku ubojni drobiu P.D.„DROBEX” Sp. z o.o.”, na działkach nr ew. 990/4, 994, 997/3,
998/3, 999/1, 996/7, 999/2, 996/3 w obrębie M. Solec Kujawski [Nr 0001], przy
ul. Powstańców 19 w Solcu Kujawskim.
Przedmiotowa decyzja została wydana po przeprowadzeniu oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko, przez którą należy rozumieć postępowanie obejmujące przede
wszystkim weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, uzyskanie
wymaganych opinii i uzgodnień oraz zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w
postępowaniu.
W niniejszej decyzji uwzględniono wyniki uzgodnień z Regionalnym Dyrektorem
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (postanowienie z dnia 06.10.2014 r., znak:
WOO.4242.98.2014.MD1.2), opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Bydgoszczy (z dnia 03.10.2014 r., znak: NNZ.40.SK.5.2014) oraz zalecenia zawarte w
raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Podczas prowadzonych w toku
postępowania administracyjnego konsultacji społecznych, do tut. organu nie wpłynęły żadne
uwagi i wnioski.
Informacje o wydanej decyzji zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych,
udostępnionym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Solec
Kujawski: www.bip.soleckujawski.pl (w zakładce: Ochrona środowiska) lub na stronie
www.soleckujawski.rios.pl
Z treścią niniejszej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinią 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.

