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OBWIESZCZENIE
BURMI§TRZA MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ

Na podstarł,ie art. 79 ust. 1 w zw,iązku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 paździemika 2008
r. o udostępnianirr informacji o środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziałl,r,v,ania na środowisko (Dz. U . z 201 7 r. poz. l 405)
Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz informuję:

l) o wszczęciu postępowania w sprawie tydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:
,.Budowa obiektu inwentarskiego- tuczami .iłłraz z infiastrukturą to\^,arzyszącą w
ramaclr istniejącego gospodarstrła, na działce o m. ew. 32li, obręb Rybowo, gm.
Gołańcz";

2) organem właściwym do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie jest: Butmistrz
Miasta i Gminy Gołańcz;

3) przystąpieniu przez Organ do przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko przedsięwzięcia, o którym mowa w pkt. 1;

4) organami właścirvymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są:
państw,ow}, porviatowy Inspektor sanitamy w wągrowcu oraz Regionalny Dyrektor
Ochrony, Środowiska w Poznaniu

Infbrmuję, że w dniu ż5.09.ż017 r. została wydana opirria sanitarna przez:
Państwowego Powlatowego Inspektora Sanitamego w Wągrowcu oraz w dniu
04.10.2017 r. uzgodnienia przez Regionalnego f)yrektora Ochrony Srodowiska w
Poznaniu.

5) o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją spraty, tj.:

a) wrrioskiem o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami;

b) poslanowienianri organu właściwego do rvydania decyzji,

c) stanorviskiem innych organórv. o ile starrou,iska są dostęprre rv terminie składania

uw-ag i wrriosków.

Przedmiotowa dokrrmentac.ja wyłożorra iest do wglądu w L,irzędzie Miasta i Gmin1,
Gołańcz w pokoju nr 10. oraz została umieszczona na stronie intefnetowej bip.golancz.pl
w zakładce: środou,isko naturalne/infbrmacje o środowisku.

6) o możliwości składania uwag i wniosków, przy czym Organ informuje, iż:
a) uwagi i wnioski mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za

pomocą środków kornunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich
bezpiecznym podpisem elektronicznym (w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz,
pokój nr l 0 w godzinach od 71j do l 5|5 lub mailowo: srodowiskoi@golancz.pl).

b) uwagi i łvnioski mogą być składane w terminie 30 dni, tj. od dnia 19.10.2017 r. do
dnia ż0.I1.2017 r..



c)

d)

e)

organem właściuym do rozpatrzenia urvag i rvnioskó\ł, jest: Bumlistrz Miasta i
Gnirry Gołańcz.
uwagi lub wnioski złozonę po upływie terminu. o który/m fito\Ą,a w lit, b pozostawia

się bez rozpatrzenia.
infbrrrracja o sposobie i zakresie rozpatrzenia uwag i wniosków, zgłoszonych rv

zlviązku z udziałenr społeczeństwa zawarta będzie rv uzarsadnieniu decyzji
kończącej postęporł,arrie.


