Krasne, 2016-09-02
IGD.6220.10.2016.ŁW
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
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353, ze zm.) Wójt Gminy Krasne zawiadamia o:
wszczęciu na wniosek inwestora – Michała Grabowskiego postępowania w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na chowie
drobiu w instalacji do ściółkowego chowu drobiu – brojlera kurzego o obsadzie
początkowej 1980 DJP (dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza), oraz
przedsięwzięć pomocniczych: instalacja do naziemnego magazynowania gazu płynnego
w zbiornikach o łącznej pojemności ok. 128 m 3, urządzenia umożliwiające pobór wód
podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m 3/h, drogi o nawierzchni
twardej o długości powyżej 1,0 km w obrębie Fermy Drobiu na działce o nr
ewidencyjnym 143/11, obręb 3 Pęczki-Kozłowo, wieś Jaźwiny 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 11 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 02.09.2016 r. do 23.09.2016 r.
4) miejscem składania uwag i wniosków jest pokój nr 11 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.

