Domanice, dn. 04.11.2020 r.
GGOŚR.6220.15.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1060 r.- Kodeks postępowania
administracyjnego ( jednolity tekst Dz.U z 2020 r. poz.256 ze zm.) w związku z art. 63 ust.2
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 2020 r. poz. 283 ze zm.) informuję, że zostały zebrane dowody i niezbędne materiały
do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na
budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew. 172, 174,
175/1 obręb wsi Śmiary- Kolonia , gm. Domanice, powiat Siedlecki.
Jednocześnie informuję, że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego
uzyskano opinie i postanowienia uzgadniające realizację w/w przedsięwzięcia:
- postanowienie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Znak:
LU.RZŚ.436.32.2019.A z dnia 16 lipca 2019 r.
- postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie: Znak WOOŚI.4221.84.2019.RP.4 z dnia 17 marca 2020 r.
- opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siedlcach: Znak
ZNS.4811.12.2019.7 z dnia 24.03.2020 r.
- opinia Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Znak PZ-OP-II.7030 . 3.
28.2020.AS z dnia 22 września 2020 r.
Strony postępowania mogą wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów oraz
zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.
Akta sprawy dostępne są w tut. Urzędzie, pokój Nr 4 w godz. 7.30 – 15.30.
Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kpa zawiadomienie stron postępowania
uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo
przyjęty tj. na tablicy ogłoszeń w miejscowości objętej inwestycją, na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy Domanice oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Domanice bip.domanice.eu.
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