tN6JT GMINY

I(nesrvu 14.02.2014r

KRZESZYCE

MI6220.02.11.14

OBWIESI CI ENIE

Na podstawie art.38 ustawy z dnia 3 p.Jtdziernlka 2008f. 0

udost~pnianiu

In formac)1

o ~rodowisku i jego ochronie, udz lale spoleczerlslwa w ochronie srodowlska oraz 0 ocenach
oddz lalywania na bodowisko (Oz. U. Z ZOOS•. Nr 199 poz.1227 z p6fn.zm.)

pocbl.; do publlClne! wiadom<rid Informacl.;

o wydaniu prlez W6j1a Gminy I(neszyce w dniu 14.02.2014r decyzjl nr Mt6220.02. 10. 14r
uzgadniaJ~cej bodowlsltowe uwarunkowania rulizacji przedsi~ie:cla polegaj~cego
na ruUzaeji Zakladu Reeyldlngu Odpad6w zlo kallzowal"lego na dzialee nr 51/23
w mleJscowokl Musz kowo gm. I(rzeszyce pow. 5ul.;cirlskl.
2 Ireki.. ww. decyzji motna upoznat sl~ w Unt:dzle Gmi ny I(ne5lyce pok. nr 5 oral
na st ronie IntemetoweJ Biuletynu Informacji PubUClnej Gml ny Knes.zyce.
Zawladomlenie uwab

si~

za dokonane po uplywie 14 dl"ll od dnla publlcznego ogloSlenia.

Nin iejsze obwleszClenle podaje si~ do publicznej wlildomokl popnez umleSlczenie
na stron le Bluletyn u Infa<macji Publicznej Gminy Knes.zyce, wywieszenie nillablicy ogloszerl
w

Urz~dzie

Gminy Kneslyct, umleslcze nie nil tabllcy ogioSlerl soIectwa MUSlkowo .

NOJT GMINY

"""'SZY""

KrzeSlv<e 24.02.201 4r

MI6110.0J.OS.J 4

OBWIESZCZENIE
Wojt Gminy Krzeszyct, dzialajijc na podstawie art. 33 ust. 1, w zwl~z ku z art. 79 ust.
1 ustawy z dnia 3 paidzltr"ika 2008r. 0 udost.;:pnia"lu informacji 0 5rodowlsku I jego ochronie.
udzlale spoleaeristwa w ochronie 5rodowiska oral 0 ocenach oddzialywa"la na ~rodowi sko (Oz.
u . Nr 199, poz. 1217 Ie zm.)lawiadamia. ie w dniu 07.02 201 4r wplyn~1 wn l05tk Gospodarstwa
RoIroego Stanislawa Galanta Malta 34. 66-43S Ktzeuyce w sprawie:

decyljl
0 ~rodowiskowyc:h uwarunkowaniach zgody na realizacjt:
1. Wydan ia
przedsil,:wzi.;:cia pn.~ 8udowa obory wolnostanowiskowej dla bydla mlec:ln ego wraz
z niezb'i:dn~ Infrastrukturil towarzysz~ell. na dzia lkach 0 nr ewid.4S.174 i 17S obrl,:b
Malta, gmlna KrzeSlv<e, powiat sul~irlskl, wOjew6dztwo lubuskie~.
2. Uchylenia decyzjl W6jta Gminy Ktzeuv<e I dnia 09_07.2013r '" Mt 6220.02.07. 13
o 5rodowiskowyc:h uwarunkowaniach 19ody Oil rea lizacit: prleds~wl~cia pn."Sudowa
oOOry wol"ostanowiskowej dla bydla mlec:znego wraz I niel~dnil infrastruktur~
towarzysz~ClI. na dzia!ce 0 nr ewid.174
obrl,:b Maltil, gmi"a Krzeuyce, powial
sul.;:e iriski, wOjew6dztwo lubuskie".
na uwadze, ie planowa"a dZiataln05c zalicza Sit: do katego rii przedsl'i:wzit:t
mog<tcv<h zawSlt z"aellico oddziillywat "a ~rodowisko, p rlyst~plono do przeprowad ze"la
oceny oddlia!ywania na ~odowisko. Organem administraeji wlaklwym do wydania dec:yzji w lej
sprawie jest W6jl Gminy Ktzeszy<:;e, la~ organami blor<tcvmi udlial w ocenie oddzialywiln ia na
5rodowisko, wlakiwyml do wydania opinii i dokonania uzgodnienia Slt:
-Regionalny Oyrektor Ochrony ~rodowiska w Gorzowie W!kp. wlakiwy do doIconania
uzgodn ien ia warunk6w przedsiI,:Wlil,:(iil.
-Pa rlstwowy Powiatowy Inspekt or Silnitarny w Sull,:cinie wlakiwy do wyd,lnia o-pinii.
Maj~c

Zilwiadamiam wstystkich zainteresowanv<h 0 moiliwosci lapoznanla sit: I doku men taej~
sprawy, sldadanla uwag I wniosk6w w formle pisemnej. eleklronlczneJ I ustnej, W lermlnle od
26.02.2014r do 18.03.2014r w Uflt:dzle Gminy KrzeSlyc:e ul . Skwierzyrlska 16, polc6j nr 23
wgodz. od g» do Js«',lub elektronlcznle na adres sekrelanjlt@kocszyce.pl
Zloione uwagl I wnioski lOstan~ rozpatoone przez W6Jta Gmlny KrzeSlyc:e pned wydanlem
decy:zji 0 srodowlskowych vwarunkowanlach.
Jednocle~nle Informujt:, ii 19odnle z art.3S przywolanej wyiej u$lawy oo~- uwagllub wni05ki
:toione po up/ywle wvznaczonego termlnu lj. po dniu 18.03.2014r. pozostan~ bez rOlpaln tnia.
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