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Zawiadomienie
o wyłożeniu do publicznego wglądu
uzgodnionego raportu o oddziaływaniu na środowisko

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin działając na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art.
79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz.U. 2018 poz. 2096 ze zm. ) w związku z wnioskiem z dnia 1 sierpnia 2018 r.,
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
pn. Rozbudowa gospodarstwa związana z budową dwóch budynków inwentarskich do
chowu trzody chlewnej w bezściółkowym systemie utrzymania wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. gr 33/2 obręb 0014 Szonowo Szlacheckie,
gmina Łasin, powiat grudziądzki, województwo kujawsko-pomorskie
podaje do publicznej wiadomości
o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz możliwości zapoznania się z raportem
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przedłożonym wraz z wnioskiem o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach który został uzgodniony przez Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu, Regionalnego Dyrektor Ochrony
Środowiska w Bydgoszczy oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Przedmiotowa inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco
oddziaływać na środowisko zgodnie z § 2 ust.1 pkt. 51 Rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 71 j.t.).
Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę 2 budynków inwentarskich (chlewnie tuczu i
rozrodu), 2 zbiorniki magazynowe na gnojowicę o poj. do 1550 m3 każdy, podziemny
zbiornik przepompowy na gnojowicę o poj. do 30 m3 , 12 silosów paszowych o poj. do
24 Mg każdy, konfiskator kontenerowy, oraz agregat prądotwórczy.
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostało
wszczęte w dniu 14 sierpnia 2018 r. Przedmiotowe przedsięwzięcie w całości zlokalizowane

będzie na terenie gminy Łasin, poza terenami zamkniętymi wobec czego organem
administracji właściwym do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie jest Burmistrz Miasta
i Gminy Łasin.
W

związku

z

powyższym,

zawiadamiam

wszystkich

zainteresowanych

o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz możliwości składania uwag
i wniosków w formie pisemnej oraz ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta i Gminy Łasin, ul.
Radzyńska 2, pokój nr 17, w godzinach pracy urzędu od 7:15 do 15:15 w terminie 30 dni tj.
od 15 lipca 2019 roku do 14 sierpnia 2019 roku.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Łasin.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń: Urzędu Miasta i Gminy Łasin, sołectwa Szonowo oraz umieszczenie na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Łasin.

Otrzymują:
1.
2.
3.
4.

Inwestor
Strony postepowania zgodnie z k.p.a
Sołtys Sołectwa Szonowo
a/a

