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Moszczenica, 2017-11-29

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
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
„Budowie budynku inwentarskiego /chlewnia z obsadą 160,16 DJP
i budynku gospodarczego oraz silosu zbożowego o ładowności do 132 ton, silosu na ziarno
sojowe o ładowności do 32 ton i czterech silosów paszowych o ładowności do 18 ton wraz
z wykonaniem niezbędnych urządzeń budowlanych /rozbudowa obiektu chowu trzody
chlewnej do obsady 266 DJP/ na działkach nr ewidencyjny 375, 376, 377 obręb Sierosław
w miejscowości Sierosław w gminie Moszczenica, powiat 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 30 listopada do 29 grudnia 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 Sierosław.

