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OBWIESZCZENIE

Imielno 22.03.2016 r.

Na podstawie art. 33 ust. 1, art. 34, art. 35 i art. 79 ust. 1 z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 1 t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze
zm. 1

WÓJT GMINY IMIELNO

Zawiadamia o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach prowadzonego
postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegające na "budowie sześciu obiektów inwentarskich do
hodowli brojlera kurzego z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr ewid. 319/8,
obręb Dalechowy, gmina Imielno, powiat jędrzejowski, województwo świętokrzyskie"

Postępowanie prowadzone jest na wniosek Pana Roberta Fatygi.

Inwestycja planowana jest na działce o nr ewidencyjnym 319/8 obręb Dalechowy, gmina
Imielno, powiat jędrzejowski, województwo świętokrzyskie. W ramach. przedsięwzięcie
przewiduje się budowę sześciu obiektów inwentarskich o obsadzie łącznie w cyklu
produkcyjnym 327600 szt. tj. 1310,4 DJP do 5 tygodnia i 265200 szt. tj. 1060,8 DJP po
5 tygodniu. Infrastrukturę techniczna tworzyć będą: budynek socjalno - techniczny,
wewnętrzne instalacje wodne i ściekowe wraz z przyłączami do budynków, wewnętrzne
instalacje elektryczne wraz z oświetleniem, zbiornik na ścieki bytowe o poj. 6 m3 , 3 zbiorniki
na odcieki o pojemności 6 m3 każdy, 12 silosów paszowych o tonażu do 24 t. każdy,
wewnętrzna instalacja paszowa, 2 agregaty prądotwórcze' o mocy 120 kW każdy, 12
zbiorników na gaz LPG o pojemności 6400 l każdy, konfiskator na sztuki padłe, waga
samochodowa, wagi paszowe, utwardzone drogi i place doj azdowe, dwie wiaty na sprzęt,
hydrofornia, ujęcie wody.

Właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunko'Naniach dla planowanego
przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Imielno.

Jednocześnie zawiadamiam o:

- możliwości zapozn~nia się z wnioskiem oraz pozostałą dokumentacją sprawy w tym
z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, uzgodnieniem i warunkami
realizacj i przedsięwzięcia poczynionymi z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w
Kielcach w siedzibie Urzędu Gminy w Imielnie ul. Cmentarna: 7; 28-313 Imielno I piętro
pokój nr 11 w godz. od 8°° do 16°° w poniedziałek i w godz. od 715 do 1515 od wtorku do
piątku.

- możliwości składania przez społeczeństwo uwag i wniosków odnośnie planowanego
przedsięwzięcia w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji



elektronicznej, w terminie 21 dni od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej
wiadomości tj. od 08.64.2016 r. do 29.04.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Imielnie ul.
Cmentarna 7; 28-313 Imielno w godz. od 800 do 1600w poniedziałek i w godz. od 715 do 1515

od wtorku do piątku.

Zgłoszone uwagi i wnioski rozpatrywał będzie Wójt Gminy Imielno.
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