Oporów, dnia 01.08.2016 r.
WÓJT GMINY OPORÓW
G.6220.2.2016

ZAW IAD O M I E N I E
o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Zgodnie z art. 33 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 2016 r. , poz. 353) oraz Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na
środowisko ( Dz.U.z 2016 r., poz. 71) w związku z § 2 ust. 1 pkt. 51 cytowanego
rozporządzenia chów lub hodowla zwierząt w liczbie nie niższej niż 210 DJP, jest zaliczana
do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w
art. 59 ust. 1 pkt 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 2016 r. , poz. 353) , których realizacja wymaga przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko Urząd Gminy Oporów informuje, iż Pan Mariusz Milewski,
zam. Jastrzębia 1, 99-322 Oporów przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na : „Budowa 2 kurników do chowu kurcząt o
liczbie stanowisk 61000 szt. każdy wraz z infrastrukturą towarzysząca w m. Jastrzębia gm. Oporów
– dz. Nr ew. 78 i w m. Żabików gm. Żychlin – dz. Nr ew. 54” oraz uzupełnienia do raportu.

Jednocześnie informuję, że:
1. Wójt Gminy Oporów prowadzi postępowanie w sprawie oddziaływania na środowisko dla
przedmiotowego przedsięwzięcia.
2. Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i
wnioski w siedzibie Urzędu Gminy w Oporowie (pokój nr 3) w godzinach pracy Urzędu w
terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia.
3. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków w terminie podanym w
pkt 2 jest Wójt Gminy Oporów.
Wójt Gminy-Robert Pawlikowski
Rozdzielnik:
1.Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Oporów
2.Strona BIP Urzędu Gminy Oporów
3.Strony postępowania
4.a/a

