Śmigiel, 27czerwca 2019 roku
WSR.6220.17.2019.JSZ
OBWIESZCZENIE
o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem
społeczeństwa
Burmistrz Śmigla, działając na podstawie art. 33, art. 34 i art. 79 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 2018 r., poz. 2081)
podaje
do publicznej wiadomości informację o procedurze udziału społeczeństwa w ramach oceny
oddziaływania na środowisko prowadzonej w postępowaniu administracyjnym z wniosku
z dnia 11 czerwca 2019 r., Inwestor przedsięwzięcia: Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o. o.
ul. Kasztanowa 5, 63 – 004 Tulce, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie fermy bydła wraz
z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomościach o numerach ewidencyjnych: 491/10,
493/4, 528/5, 529/6 w obrębie ewidencyjny Czacz, gmina Śmigiel, powiat kościański”.
Znak sprawy: WSR.6220.17.2019.JSZ
Postępowanie w przedmiotowej sprawie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa,
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
i do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Śmigla. Organem właściwym do wydania
opinii i uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Poznaniu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie oraz
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać
się z dokumentacją sprawy: wnioskiem, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko, innymi dokumentami zebranymi w sprawie oraz złożyć uwagi i wnioski
w Urzędzie Miejskim Śmigla, Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, pokój nr 13.
Informuję również o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 30 dni od daty
ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Zgodnie z art. 34 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być
wnoszone w formie pisemnej, ustnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez
konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi lub wnioski
złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie
z art. 35 w/w ustawy.

Z up. Burmistrza Śmigla
Zastępca Burmistrza
/-/ Marcin Jurga
Obwieszczenie zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, wywieszone
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Śmigla oraz na tablicy ogłoszeń wsi Czacz w celu
podania do publicznej wiadomości.

