Krasne, 2014-04-23
ROŚ.6220.5.2014
ZAWIADOMIENIE
Działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3
października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) Wójt Gminy Krasne zawiadamia o:
wszczęciu na wniosek inwestora – Dariusza Gogolewskiego, zam. Grabówko 19, 06-408
Krasne postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie przeznaczenia obiektu inwentarskiego
przewidzianego do zasiedlania obsadą brojlerów indyczych o łącznej ilości 4000 szt.
na wariantowe zasiedlanie obsadą łączną 4000 szt. brojlerów indyczych bądź
alternatywnie łączną obsadą 30 000 szt. brojlerów kurzych oraz budowie nowego
obiektu przeznaczonego na wariantowe zasiedlanie obsadą 7000 szt. brojlerów
indyczych lub alternatywnie 30 000 szt. brojlerów kurzych na działce na 54/1 i części
działki nr 53 w m. Grabówko, gm. Krasne oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.
Jednocześnie informuje się, że:
1) organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Krasne, organami
właściwymi do wydania opinii i uzgodnień są Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Powiecie Przasnyskim oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Warszawie,
2) dokumentacja sprawy jest dostępna do publicznego wglądu w pokoju nr 4 Urzędu
Gminy Krasne w godzinach pracy Urzędu, tj. w godz. 730 – 1530,
3) każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału
społeczeństwa w terminie 21 dni od daty podania niniejszego zawiadomienia
do publicznej wiadomości, tj. w dniach od 23.04.2014 r. do 13.05.2014 r.
4) miejscem składania uwag i wniosków jest pokój nr 4 Urzędu Gminy w Krasnem,
5) organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Krasne.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie
na stronie internetowej www.bip.krasne.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy Krasne.

