Lubrza dn. 28.06.2010 r.
Nasz znak: OŚR 7624/03/2010

OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Lubrza działając na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art.
79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227 z
poźn. zm.)
zawiadamia, że
w dniu 23.06.2010 r. wpłynął wniosek Pana Roberta Kalaka reprezentującego
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „BM-EKOS” Sp. z o.o. ul.
Sienkiewicza 8/12, 60-817 Poznań działającego w imieniu Pani Elżbiety
Swaryczewskiej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
Budowie fermy brojlerów kurzych na działkach nr 88/4 i 89/1 położone w
obrębie wsi Zagaje , Gmina Lubrza.
Mając na uwadze, że planowana inwestycja zalicza się do kategorii
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt
Gminy Lubrza.
Jednocześnie zawiadamia wszystkich zainteresowanych o możliwości
zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie
pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 21 dni od dnia podania do
publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Gminy w
Lubrzy ul. Świebodzińska 68 pokój nr 1 w godzinach od 7 00 do 1500. Złożone
uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Lubrza przed
wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Ponadto Wójt Gminy Lubrza działając na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227 z poźn. zm.)
wystąpił z pismem z dnia 25.06.2010 r. znak OŚR 7624/03/2010 o wydanie
opinii do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie i o uzgodnienie
warunków realizacji przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim przed wydaniem w/w decyzji.
Z poważaniem
(-) Eugeniusz Chamarczuk
Wójt Gminy Lubrza

