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OBWIESZCZENIE

Imielno 02.01.2017 r.

Napodstawie art. 33 ust. 1, art. 34, art. 35 iart. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spoleczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenachoddziaływania na środowisko / jednolity tekst Dz. LI.z 2016 r. poz. 23 z późnozm. /

WÓJT GMINY IMIELNO

Zawiadamia o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach prowadzonego
postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia pod nazwą "budowa kurnika na odchów brojlerów kurzych wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym zbiornikami nil ścieki oraz silosami na pasze,
na działce nr ewid. 325/10 w miejscowości Stawy, gm. Imielno"

Postępowanie prowadzone jest na wniosek Pana Arkadiusza Foks.

Inwestycja planowana jest na działce ewidencyjnej nr 325/10 jednostka ewidencyjna
Imielno, obręb 20 Stawy. W ramach przedsięwzięcia przewiruje się budowę budynku do
hodowli brojlera kurzego o maksymalnej obsadzie 156 DJP/ tj. 39000 szt./ w jednym cyklu.
Silosów paszowych sztuk -2 , trzech bezodpływowych zbiorników na ścieki z mycia budynku
oraz ścieki bytowe. Dróg wewnętrznych i placów manewrowych utwardzonych kruszywem.

Właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Imielno.

Jednocześnie zawiadamiam o:

- możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz pozostałą dokumentacją sprawy w tym
z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, uzgodnieniem i warunkami
realizacji przedsięwzięcia poczynionymi z Regionalnym Dyre~:torem Ochrony Środowiska
w Kielcach, w siedzibie Urzędu Gminy w 1mielnie ul. Cmentarna 7; 28-313 Imielno I piętro
pokój nr 11 w godz. od 800 do 1600 w poniedziałek i w godz. 715 do 15's 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 30 dni od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej
wiadomości tj. od 18.01.2017 do 17.02.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Imielnie ul.
Cmentarna 7; 28-313 Imielno w godz. od SOO do 1600 w poniedziałek i w godz. od 7's do 15's
od wtorku do piątku.

Zgłoszone uwagi i wnioski rozpatrywał będzie Wójt Gminy !mielno.
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