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RGK.6220.25.2017

Bia a, dnia 19.11.2019 r.

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 pa dziernika 2008 r. o udost pnianiu informacji o
rodowisku i jego ochronie, udziale spo ecze stwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach
oddzia ywania na rodowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) Wójt Gminy Stara Bia a
informuje, e na wniosek z ony przez Pani Barbar Sporczyk zosta o wszcz te post powanie
administracyjne w sprawie zmiany decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach znak
RGK.6220.25.2017 z dnia 11.09.2018 r. dla przedsi wzi cia polegaj cego na budowie kurnika do
chowu kurcz t o liczbie stanowisk do 40000 sztuk wraz z niezb dn infrastruktur
towarzysz
dzia kach nr ew. 45/3, 45/8, 45/2 w miejscowo ci Nowe Bronowo, gm. Stara
Bia a, w ramach rozbudowy istniej cej fermy. Organem w ciwym do wydania decyzji
ko cz cej to post powanie jest Wójt Gminy Stara Bia a.
Przed wydaniem decyzji o zmianie decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach Wójt Gminy
Stara Bia a dokona uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony rodowiska w Warszawie,
uzyska opini Pa stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w P ocku oraz uzyska
stanowisko Marsza ka Województwa Mazowieckiego.
Z dokumentacj sprawy mo na zapozna si w Urz dzie Gminy Stara Bia a w Referacie
Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej - pok. nr 9 (na parterze) tel. 24/ 366-87-27.
Uwagi i wnioski dotycz ce planowanej zmiany mo na zg asza w terminie 30 dni tj. od
21.11.2019 r. do 20.12.2019 r. w formie pisemnej lub ustnej do protoko u w Urz dzie Gminy
Stara Bia a w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej - pok. nr 9 (na parterze) oraz za
pomoc
rodków komunikacji elektronicznej bez konieczno ci opatrywania ich
kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: gmina@starabiala.pl.
Podanie do publicznej wiadomo ci nast puje poprzez zamieszczenie na tablicy og osze w
siedzibie Urz du Gminy Stara Bia a, na tablicy og osze so ectwa Bronowo Kmiece oraz na stronie
internetowej pod adresem: www.bip.starabiala.pl
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