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OBWIESZCZENIE
WOJTA GMINY MOCHOWO

o wszczęciu postępowania adminiskacyjnego w sprawie wydani a decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach

z dnia 10 kwietnia2074 roku
(tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Mochowle otaz w m. Sulkowo Bariany)

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. * Kodelcs postępowania

administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 t. poz. 267 z późn. zm.) oraz art- 33 ust. 1

ustawy z dnia 3 pńdziernika 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaĘłvania na

środowisko (Dz. U. z2013 r. poz. 1235 i 1238) informuję, że w dniu 10 kwietnia 2014 roku ,

na wniosek Inwestora Pana Witolda Pleśniaka, Mochowo 368, 09-214 Mochowo, zostało

wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwztęcia polegającego na ,, Budowie 4

kurników do chowu kurcząt w m. Sulkowo Bariany, gm. Mochowo, dz. ew. nr 88/2", w
m. Sulkowo Bariany na dz. ew. nr 8812 gm. Mochowo, oraz o rczpoczęciu procedury udziału

społeczeństwa w postępowaniu w Ww sprawie. Ww wniosek został wpisany w publicznie

dostępnym wykazie danych o środowisku.

Jednocześnie informuj ę, że organem właściwym do wydania decyĄi zgodnie z art.75

ust. 1a pkt 4 ustawy z dnia3 pńdziemika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziahnuania na

środowisko (Dz.IJ. zZaB t. poz. 1235 I I23S) jest Wójt Gminy Mochowo. Organami

właściwymi do dokonania uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w

Warszawie i Pństwowy Inspeklor Sanitarny w Sierpcu ( art. 77 ust.l w/w ustawy).

Zgodnie z art.33 ust. 1 pkt. 6 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

ochronie, udziale społeczeństwa w achronie środowiska orctz ocenach oddziaĘłuania na

środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 i 1238) istnieje możliwośó składania uwag i
wniosków w terminie 21 dni od dnia publikacii obwieszczenia. Wnioski i uwagi : w formie

pisemnej, ustnie do protokołl, bąCtż za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez

konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym mozna składać w

siedzibie Urzędu Gminy w Mochowie, pok. nr 13 w godz.7:00 - 15:00, we wtorki 8:00 -
16:00, bądz pod adresem zpubliczne@mochowo.p1. Uwagi i wnioski złożone po tym terminie

pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia w wlw terminie uwag i
wniosków przedwydaniem decyĄi,jest Wójt Gminy Mochowo.

Sprawę prowadzi:
Woźnicka Sylwia
Podinspektor ds. inwestycji
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