Goniądz, dnia 06.04.2021 r.
OŚ.6220.3.8.2021

ZAWIADOMIENIE
o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
Burmistrz Goniądza działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze
zm.)
ZAWIADAMIA
iż w dniu 29 marca 2021 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn. „Zwiększeniu obsady zwierząt do docelowej 163,4 DJP w istniejącej zabudowie
zagrodowej, zlokalizowanego na działce oznaczonej nr geodezyjnym 218/3 i 219/1 obręb 0007 Kramkówka
Duża, Gmina Goniądz” oraz zakup maszyn rolniczych tj; opryskiwacz polowy John Deere M732 oraz prasa
zmiennokomorowa John Deere V 451 M z wniosku

Przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarem Biebrzańskiego Parku Narodowego i
Natura 2000.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na
realizację ww. przedsięwzięcia jest Burmistrz Goniądza.
Zgodnie z art. 10 § 1 z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. r. poz. 256 ze zm.), 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.
W związku z tym w ciągu 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia
można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem
dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowym
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Mońkach oraz Państwowym Gospodarstwem

Wodnym Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Augustowie w Urzędzie Miejskim
w Goniądzu plac 11 Listopada 38, pokój nr 12, w godzinach pracy urzędu tj. 7.30-15.30.

Zawiadomienie zostaje podane do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Goniądzu
http://bilium.goniadz.wrotapodlasia.p1 ,, wywieszenie na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu
oraz listownie stronom postępowania.
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