Znak sprawy: GOŚ.6220.1.15.2017

Moszczenica, 2017-12-04

OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Moszczenica na podstawie art. 33 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 (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405)
informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie zmiany
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 30 maja 2017 r. znak:
GOŚ.6220.10.2016 dla przedsięwzięcia polegającego na:
Budowie dwóch budynków inwentarskich do hodowli trzody chlewnej o łącznej
obsadzie 164,43 DJP na działce o nr ewid. 168 obręb Gościmowice II w gminie
Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie.
Na podstawie art. 79 ust. 1 ww. ustawy organ właściwy do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa
w postępowaniu, w ramach którego sporządzony jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko. Udział ten, zgodnie z przepisem art. 29 ww. ustawy przysługuje „każdemu”.
Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy informuję, iż dane o:
- wniosku;
- raporcie o oddziaływaniu na środowisko zostały umieszczone zgodnie z art. 21 ust. 2 ww.
ustawy w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających
informację o środowisku i jego ochronie dostępnym z poziomu Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Gminy w Moszczenicy
Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz
możliwości składania uwag i wniosków w pok. nr 10 Urzędu Gminy w Moszczenicy
w terminie od 5 grudnia 2017 r. do 3 stycznia 2017 r.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez
zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Moszczenicy:
www.moszczenica.bipst.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
w Moszczenicy przy ul. Kosowskiej 1 oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Gościmowice
Pierwsze.
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