Burmistrz
Miasta i Gminy Łosice
Łosice, dnia 16.07.2018 r.
WFB.6220.7.1.2018

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania
Na podstawie art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) w związku z art. 61 i art. 73 ust. 1, 74 ust. 1
i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017
r. , poz. 1405 z późn. zm.), zwanej dalej ooś,

zawiadamiam strony
że na wniosek Inwestora - Iwony Głuchowskiej zostało wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie fermy kur niosek
wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącej odchowalni kur niosek oraz z niezbędną infrastrukturą” na
działkach nr geod. 299/2 i 299/3 w miejscowości Szańków, gmina Łosice.
Wobec powyższego informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających
z art. 10 k.p.a do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z dokumentacją w powyższej sprawie (w tym: wnioskiem o wydanie decyzji oraz raportem) można
zapoznać się w siedzibie w Urzędzie Miasta i Gminy Łosice, pokój nr 25 w godzinach urzędowania,
tj. poniedziałek 9.00-17.00, wtorek- piątek 7.30-15.30.
Zgodnie z art. 75 ustawy ooś, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach w przedmiotowej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Łosice.
Zgodnie z art. 77 ust. 1 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy ooś, w toku postępowania zmierzającego do
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, należy uzyskać
uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział Spraw Terenowych I
w Siedlcach i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz opinie Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łosicach i Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w Warszawie.
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii
i uzgodnień pomocniczych.
Zgodnie z art. 41 § 1 kpa, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają
obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu oraz zgodnie z § 2
w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma
skutek prawny.
Ponieważ liczba stron w niniejszym postępowaniu przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś,
niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie
internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach gmina.losice.pl i Biuletynie Informacji Publicznej
www.losicegmw.e-bip.pl oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy w Łosicach ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice i w miejscu planowanego przedsięwzięcia.
Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez
pełnomocnika lub na piśmie w siedzibie Urząd Miasta i Gminy Łosice, w godzinach urzędowania lub
drogą elektroniczną na adres: sekretariat@gminalosice.pl
Zgodnie z art. 49 ustawy kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za
doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.
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