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OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Słubice, działając na podstawie art. 33 ust. l, w związku
z art. 79 ust. l 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 póz. 1235 ze zm.)
zawiadamia, że w dniu 29 stycznia 2014 roku wpłynął wniosek Pana Karola
Adama Cieślaka, zam. 09-533 Słubice, ul. Płocka 94 w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Budowie
kurnika do hodowli brojlerów kurzych w ilości 35 000 sztuk w jednym cyklu
hodowlanym w miejscowości Słubice gm. Słubice" zlokalizowanego na działce
o nr ewid. 632/2 w Słubicach.

Mając na uwadze, iż w dniu 14 marca 2016 roku Inwestor złożył
ujednoliconą wersję Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego
przedsięwzięcia uzupełnionego o kwestie poruszane w decyzji Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Płocku Nr KO-992-995/4160/252/14 KO-
1024/4160/95/15 z dnia 23 października 2015 roku, ponownie przystąpiono do
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji
właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Słubice, zaś
organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do
wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Warszawie i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości
zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie
pisemnej, elektronicznej i ustnej w Urzędzie Gminy Słubice, ul. Płocka 32,
pok. nr 11 w godz. 8.00-15.00 w terminie 21 dni od daty podania do publicznej
informacji niniejszego obwieszczenia. Złożone uwagi i wnioski zostaną
rozpatrzone przez Wójta Gminy Słubice przed wydaniem decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.

Podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości następuje poprzez
zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Słubice, tablicy
ogłoszeń sołectwa Słubice oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Słubice:
www.ugslubice.bip.org.pl.


