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ul. Mikulczycka 112
42-675 Śwĺętoszowice

W związku z powtÓrzeniem oceny oddziaływania na Środowisko przedsięwzięcia pn.:

,,Rozbudowy istniejącego gospodarstwa do chowu bydła o budowę budynku obory
wolnostanowiskowej wraz z halą udojową, zlewnią mleka, zbiornikiem na gnojowicę
i zapleczem socjalnym" zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 508/61
w Swiętoszowicach zwracam się z prośbą o rozplakatowanie obwieszczenia Wojta Gminy
Zbrosławice z dnia .....'..i':..':....,.... maja 2014r.

Proszę o wywieszenie jednego egzemplarza ww. obwieszczenia obok planowanego
przedsięwzięcia oraz w dwÓch miejscach zwyczajowo przyjętych w sołectwĺe Świętoszowice.

Załącznik

1. obwieszczenie Wijta Gminy Zbrosławice z dnia mĄa2014r. (3 egzemplarze)

Kopia: a.a.



Zblosławice clnia "i/rl O!'l2O14r
GG.6220.1 .ŹCI1íl

OBWIESZCZENIE
WoJTA GM lNY zBRosŁAWlCE

o PoWToRZENlU PRocEDURY PRZEPRoWADZENlA ocENY oDDZIAŁYWANlA i\ĺA
ŚRonowlsKo PRzEDSlĘWZlĘclA PN. :,, RoZBU DoWA lsTN lEJĄcĘGo
GosPoDARsTWA Do cHoWU BYDŁA o BUDoWĘ BUDYNKU oBoRY

WoLNoSTANowlsKoWEJ WRAZ Z HALĄ UDoJoWĄ, ZLEWNlĄ MLEKA, ZBĺoRhJlKlHivl
NA GNoJoWlcĘ l ZAPLECZEM SoCJALNYM'' NA DZlAŁcE o NUMERZH

EWĺDENCYJNYM 508/61 (o PoW. 1,0169 HA K'M. í oBRĘB śwlęĺoszowlcfr)

WÓit GminyZbrosławice, działa1ąc na podstawie art 33 List 1' w z*więkrlzart 79 ust' '1 Llstelwy
z dnia 3 pażdziernika 200Br. o udostępl'liaĺliu illforrĺlacji o Śľodowisktl i jego ochronie' uclziale
społeczeństwa w ochronle Środowiska oraz c: ocenach oclctziaływania na środowisko (Dz' U. Nľ 199
poz. 1227 ze zm') zawiadamĺa o powtirzelliu oceny oddziaływania na środowĺsko przedsięrľzięcla
pn : ,,Rozbudowa istniejącego gospodarstwa do chowu bydła o budowę budynku oboľy
wolnostanowtskowej wraz z halą udojową zlewnią mleka' zbiĺlrnikiem na gnojotvicę i zapleczeľl
socjalnym".
organem biorącym udział w niniejszej ĺ:cenie oddziaływania na Środowisko, właŚciwym do wycĺaniei
opinii jest Państwowy Powiatowy lnspektor Sanltarny'
Postanowieniem z dnia 13 maja 2014r' sygnatura wooŚ'4242'2o2.2o13.lŁ Regionalny Dyrektor
ochrony Środowiska w Katowicach uzgodnił realizację przedsięwzięcia pn.: ,,Rozbuáowa istniejącego
gospodarstwa do chowu bydła o budowę budynku obory wolnostanowĺskowej wraz z halą ucĺojową
zlewnią mleka, zbiornikiem na gnojowicę i zapleczem socjalnym'' zlokalizowanego na działce
o nUmelze ewidencyjnym 508/61 w Świętoszowĺcach'
Przed wydaniem uzgodnienia Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska Raport oddziaływania na
Środowisko przedmiotcwej inwestycji na wezwania Regionalnego Dyrektora ochrony Śľodowiska był
wielokrotnle przez lnwestora uzupełniany podczaS gdy opinia lnspektora Sanitarnego została wydana
w terminie ustawowym na podstawie raportu sprzed uzupełnień.
W związku z powyŻszym tut organ zawiadamia wszystklch zainteresowanych o mozliwosci
zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (w tym uzupełnionym raportem oddzĺaływania na
środowisko) w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i ochrony Środowiska w godzinach pracy
Urzędu Gminy (Pn. Wt. Czw. 7'00 - 15.00, Śr' 7'0O _ 17.OO Pt. 7'00_ 13 00), składania uwag
i wnĺoskÓw w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej (w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
i ochrony Środowiska) w terminie od 2 czerwc a 2O14r' do 23 czerwca 2014'
Złozone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez tLltejszy organ przed wydanienl decyzji
organem właściwym do wydania decyĄi w przecJmlotowe1 sprawie jest Wójt Gminy Zbrosławice'

Uwagi ĺ wnioskĺ złożone po upĘwie ww. terminu nie będą rozpatrywane'
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