
Kawęczyn, dnia  15 lipca  2019  r.

ROŚ- OŚ.6220.3.2019

OBWIESZCZENIE

       Na podstawie art. 33 ust 1. oraz art. 79 ust. 1 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 2008 r. Nr 199, poz. 1227
ze zm.)

Wójt Gminy Kawęczyn
 
Zawiadamia  o rozpoczęciu  procedury  udziału  społeczeństwa  w postępowaniu  w sprawie
wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na
Rozbudowie  istniejącej  obory  o  pomieszczenia  hodowlane  przeznaczone  dla  bydła
mlecznego celem przeniesienia obecnej obsady z istniejących budynków gospodarczych przy
jednoczesnym zwiększeniu obsady z 111,5 DJP do 217 DJP bydła obręb Tokary I,  gmina
Kawęczyn powiat turecki, województwo wielkopolskie,

Podaję do publicznej wiadomości następujące informacje:
1. Informuję, iż przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego

przedsięwzięcia na środowisko. 
2. Postępowanie zostało wszczęte w dniu  10 kwietnia 2019 n roku, na wniosek Inwestora:

Bronisława Warszewskiego  reprezentowanego przez pełnomocnika Macieja Jakubka.
3. Przedmiotem  decyzji  jest  określenie  środowiskowych  uwarunkowań  realizacji

przedsięwzięcia  polegającego  na  „Rozbudowie  istniejącej  obory  o  pomieszczenia
hodowlane przeznaczone dla bydła mlecznego celem przeniesienia obecnej obsady z
istniejących  budynków  gospodarczych  przy  jednoczesnym  zwiększeniu  obsady  z
111,5  DJP  do  217  DJP bydła  obręb  Tokary  I,  gmina  Kawęczyn  powiat  turecki,
województwo wielkopolskie.

4. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ww.
przedsięwzięcia  jest  Wójt  Gminy  Kawęczyn.  Przed  wydaniem  decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania  decyzji  uzgodnił
warunki realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska
w Poznaniu i Państwowym  Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalnego Zarządu
Gospodarki  Wodnej  w Poznaniu  oraz  zasięgnął  opinii  Państwowego  Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Turku 

5. Informuję o możliwości  zapoznania się z wnioskiem oraz z pozostałą dokumentacją
sprawy  w siedzibie Urzędu Gminy Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn, pok.
nr 14 w dni robocze w godzinach 7:30-15:00.

6. Informuję  o możliwości  składania  uwag  i wniosków  odnośnie  planowanego
przedsięwzięcia  w formie  pisemnej,  ustnej  do  protokołu  oraz  za  pomocą  środków
komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem
elektronicznym  na  adres:  kaweczyn@kaweczyn.pl   w terminie  30  dni  od  dnia
publicznego ogłoszenia niniejszej informacji.

7. Stosownie do art. 49 § 2 kpa dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne
publiczne  ogłoszenie  lub  udostępnienie  pisma  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej
wskazuje  się  w treści  tego obwieszczenia  ,  ogłoszenia  lub w BIP.  Zawiadomienie
uważa  się  za  dokonane  po  upływie  czternastu  dni  od  dnia,  w  którym  nastąpiło
publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w BIP.

mailto:kaweczyn@kaweczyn.pl


Informuję, że za dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie uważa się dzień
16 lipca 2019 roku.

8. Organem  właściwym  do  rozpatrzenia  uwag  i wniosków  jest  organ  prowadzący
postępowanie tj. Wójt Gminy Kawęczyn.

9. Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kawęczyn
-wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kawęczyn
-wywieszenie na tablicy ogłoszeń w sołectwie Tokary
- wywieszenie w miejscu planowanej inwestycji

 

Z up. Wójta

/-/ Zofia Osiborska

Kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska


