
OS.6220.10.2016         Piaski, dnia 31 maja 2016 r.   

O B W I E S Z C Z E N I E  

Wójt Gminy Piaski, działając na podstawie art. 30, art. 33 ust. 1  w związku z art. 79 ust. 1  

ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj.  Dz. U. 2016 

poz. 353) zawiadamia, że w dniu 25 maja 2016 r. wszczęte zostało postępowanie z udziałem 

społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie chlewni macior z wydzielonym sektorem porodówki 

i sektorem loch prośnych o obsadzie do 106,30 DJP zlokalizowanej w miejscowości Lipie, gmina 

Piaski, na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 135, obręb Lipie”, planowanego 

do realizacji przez Pana Jakuba Dziubalskiego, za. Lipie 23, 63-820 Piaski.  

Planowana inwestycja stanowi rozbudowę istniejącego gospodarstwa rolnego i na podstawie 

§ 2 ust. 1 pkt 51 w związku z  § 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 

2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 71) należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko, dla których sporządzenie raportu jest wymagane (chów lub hodowla zwierząt w liczbie 

nie mniejszej niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza – DJP). 

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest 

Wójt Gminy Piaski, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 353). 

Organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do 

dokonania uzgodnienia i wydania opinii są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu 

i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu. 

Z  dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy (raportem) można się zapoznać 

w siedzibie Urzędu Gminy w Piaskach, ul. 6-Stycznia 1, pokój nr 5, w godzinach pracy Urzędu: 

poniedziałek 800-1600, wtorek – piątek 715-1515. 

Zawiadamiam również, iż istnieje możliwość składania uwag i wniosków w formie 

pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni od daty obwieszczenia, tj. od. 01.06.2016 do 

21.06.2016 r. 

Uwagi i wnioski złożone po upływie  ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zostało na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Piaski, na 

stronie internetowej www.piaski-wlkp.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w pobliżu 

miejsca realizacji inwestycji -   na tablicach ogłoszeń sołectwa Lipie.   

Dane o wniosku umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wywieszono na……………………………………………………………………… 

Wywieszono:……………………………… 

Zdjęto:…………………………………….. 


