WÓJT GMINY
w Krasnem
06-408 Krasne
woj. mazowieckie

Krasne, dnia 11.09.2019 r.
IGD.6220.10.2019.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 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.) Wójt Gminy Krasne zawiadamia o:
wszczęciu na wniosek z dnia 30 lipca 2019 r. Inwestora - Tomasza Ślesickiego,
reprezentowanego przez Pełnomocnika - Annę Kłosińską, postępowania w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego
na budowie 9 budynków inwentarskich do chowu drobiu —brojlera kurzego o łącznej
obsadzie początkowej 1944 DJP oraz budowie 15 naziemnych zbiorników do
magazynowania gazu płynnego o łącznej pojemności 96 m3, w obrębie istniejącej
rozbudowywanej Fermy Drobiu w m. Kraski-Ślesice, gm. Krasne, powiat przasnyski,
woj. mazowieckie 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, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Warszawie, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie;
2) dokumentacja sprawy jest dostępna do publicznego wglądu w pokoju nr 9 Urzędu
Gminy Krasne w godzinach pracy Urzędu, tj. w godz. 730- 1530,
3) każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału
społecżeństwa w terminie 30 dni od daty podania niniejszego zawiadomienia
do publicznej wiadomości,
4) miejscem składania uwag i wniosków jest Urząd Gminy w Krasnem,
5) organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Krasne.
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Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie
na stronie internetowej www.bip.krasne.pl. wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
Krasne oraz w miejscu realizacji przedsięwzięcia.

