Goniądz, dnia 08.03.2021 r.
OŚ.6220.3.2.2021

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
i wystąpieniu do organów współdziałających
Burmistrz Goniądza działając na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256
ze zm.) w związku z art. 73 ust.1, 74 ust. 1 pkt 2,3,3a, ust. 3a oraz 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
(Dz.U. 2021 poz. 247 z późn. zm.).
ZAWIADAMIA
że w dniu 08.03.2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek
Pana Grzegorza Butwiłowskiego, zam. Kramkówka Duża 2, 19-110 Goniądz w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
pn.: ,,Zwiększenie obsady zwierząt do docelowej 163,4 DJP w istniejącej zabudowie
zagrodowej”.
Planowana

inwestycja

będzie

polegała,

na

zwiększeniu

obsady

zwierząt

do docelowej 163,4 DJP, w istniejącej zabudowie zagrodowej oraz zakupie maszyn
rolniczych, tj. opryskiwacza polowego oraz prasy zmiennokomorowej.
Planowane przedsięwzięcie zostało wymienione w § 3 ust. 1 pkt 104 lit. a tiret
pierwsze i drugie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie
przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839).
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
na realizację ww. przedsięwzięcia jest Burmistrz Goniądza.
Jednocześnie informuję, że Burmistrz Goniądza zgodnie z art. 64 ust. 1 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
pismem z dnia 08.03.2021 r. znak OŚ.6220.3.3.2021 wystąpił do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Białymstoku, 08.03.2021 r. OŚ.6220.3.4.2021

do Państwowego

Powiatowego Inspektora w Mońkach i 08.03.2021 r.

OŚ.6220.3.5.2021 Państwowe

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku
o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu.
Zgodnie z art. 10 § Kodeksu postępowania administracyjnego, organy administracji
publicznej zobowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium
postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić wypowiedzenie się, co do zebranych
dowodów i materiałów oraz zgłoszonych zastrzeżeń.
Wobec powyższego informuję, że w terminie 21 dni od podania zawiadomienia
do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie zawiadomienia na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38, zamieszczenie w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Goniądzu http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl
oraz przesłanie sołtysowi wsi Kramkówka Duża oraz sołtysowi wsi Downary celem
wywieszenia na tablicy ogłoszeń, a także poprzez obwieszczenie stronom postępowania
można:
- zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Goniądzu w pokoju nr 12,
od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530,
- składać wnioski i zastrzeżenia w tej sprawie w sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38, pokój nr 5.

Otrzymują:
1.
2.
3.

Inwestor. – Pan Grzegorz Butwiłowski, Kramkówka Duża 2, 19-110 Goniądz.
Strony postępowania poprzez obwieszczenie.
a/a

