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Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23) zawiadamiam, że w dniu 16.06.2016 r. zostało
wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa budynku inwentarskiego – obory do obsady 63 DJP,
wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr 56 obręb Skowarcz, gmina Pszczółki,
powiat gdański, województwo pomorskie na wniosek inwestorów Anny i Bogdana
Staszczak, ul. Łąkowa 22, 83-032 Skowarcz
Przedmiotowa inwestycja polega na rozbudowie obory uwięziowej w technologii
płytkiej ściółki. Istniejąca obora na obsadę 30 DJP ma być rozbudowana o kolejne 33 DJP.
W wyniku przeprowadzenia inwestycji powstanie obiekt o obsadzie 63 DJP. Ponadto zostaną
wykonane dwie płyty na obornik o łącznej powierzchni 293,63 m2 oraz zbiorniki na gnojówkę
o łącznej pojemności 61 m3 (zachowane zostaną obecnie istniejące zbiorniki o pojemności
30 m3).
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353) uzyskanie
ww. wymienionych opinii jest obligatoryjne.
Informuję, że zgodnie z art. 10 K.p.a. stronie przysługuje prawo do czynnego udziału
w każdym stadium postępowania, w tym również w postępowaniu prowadzonym przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie
w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Gminy w Pszczółkach oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Pszczółkach
przy ul. Pomorskiej 18, a także na tablicy ogłoszeń w miejscowości Skowarcz.
W związku z powyższym w terminie 14 dni od wywieszenia obwieszczenia strony
mogą zapoznać się z wnioskiem, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski
i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy w Pszczółkach ul. Pomorska 18, codziennie w godz. pracy
Urzędu.

