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RGGiOŚ-7624/43/09/10/11

OBWIESZCZENIE
o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Działając na podstawie art. 33 ust.1 w związku z art.79 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. Nr 199, poz.
1227 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że przed Burmistrzem Koronowa toczy
się postępowanie administracyjne prowadzonego z wniosku Stanisława i Ewy Śliż oraz
Cezarego i Elżbiety Zawiślak prowadzących gospodarstwo rolne w Glinkach gm. Koronowo
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na: „rozbudowie kurnika zlokalizowanego w gospodarstwie rolnym, na
działce nr 43/2 w Glinkach gmina Koronowo”.
Zgodnie z art. 79, ust. 1 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, postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem
społeczeństwa. Burmistrz Koronowa jest organem właściwym do wydania decyzji oraz do
rozpatrzenia uwag i wniosków. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
jest organem właściwym do wydania opinii w sprawie. Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Bydgoszczy jest organem właściwym do dokonania uzgodnień do decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji planowanej inwestycji.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się
z dokumentacja sprawy, składania uwag i wniosków w terminie 21 dni, licząc od dnia
8 listopada do 29 listopada 2011 r. .Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej
lub ustnej do protokołu w siedzibie Wydziału Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Ochrony
Środowiska Urzędu Miejskiego w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1, (pok. nr 1,
w poniedziałek, środę, czwartek w godz. 730 – 1530, wtorek w godz. 730 - 1700, w piątek
w godz. 730 - 1400), lub za pomocą komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania
ich bezpiecznym podpisem elektronicznym pod adres e-mali: ekologia@um.koronowo.pl.
Zgodnie z art. 35 wyżej cytowanej 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) uwagi i wnioski złożone po
upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia
Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Koronowie przy Placu Zwycięstwa nr 1 w Koronowie i w sołectwie Glinki oraz
w miejscu inwestycji i w biuletynie informacji publicznej (www.bip. koronowo.pl).
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