Poniec, dnia 10.09.2014r.
GP 6220.4.2014

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 34, art. 79 ust. 1, w związku z art. 29 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 (tj. Dz.U.
z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) Burmistrz Ponieca
podaje do publicznej wiadomości informacje
że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
Prowadzeniu hodowli trzody chlewnej i bydła o obsadzie (zdolności produkcyjnej) do 254,20
DJP w miejscowości Sarbinowo, Gm. Poniec, na terenie nieruchomości stanowiącej działkę
nr ewid. 174/4 ark. mapy 1 obręb Sarbinowo”, wszczętym w dniu 17.04.2014 r. na wniosek
Pana Mariana Idziaka, każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w przedmiotowej
sprawie, w terminie 21 dni, to jest od dnia 11.09.2014 r. do 01.10.2014 r. włącznie.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: - w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w
Poniecu, ul. Rynek 24, 64-125 Poniec, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w
godzinach pracy urzędu (pn. 8:15 – 16:00, wt. – pt. 7:15 -15:00) lub za pomocą środków
komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem
elektronicznym na adres um@poniec.pl Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu
pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.
Z dokumentacją sprawy w tym: wnioskiem, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko oraz jego uzupełnieniami i wyjaśnieniami, uzgodnieniem Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Gostyniu, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu ul.
Rynek 24, 64-125 Poniec, w godzinach pracy urzędu (pn. 8:15 – 16:00, wt. – pt. 7:15 -15:00)
w pok. nr 9.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jak i wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Burmistrz Ponieca.
Organem właściwym do wydania opinii w przedmiotowej sprawie jest Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu. Organem właściwym do uzgodnienia jest
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu.
Burmistrz Ponieca
/-/ Jacek Widyński

