Rutki-Kossaki, dnia 06.06.2012r.
RŚD. 6220.1.3.2012
O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY RUTKI
o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Wójt Gminy Rutki zawiadamia o
możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadzana jest ocena
oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obory na ok. 100,0DJP o
mieszanym systemie chowu: ok. 80,0DJP w systemie płytkiej ściółki oraz ok. 20.0DJP na głębokiej
ściółce(docelowa obsada ok. 120,0DJP), płyty gnojowej o powierzchni ok. 200,0m2 , zbiornika na
gnojówkę o pojemności ok.100,0m3 i zbiornika na ścieki z udojni o pojemności ok. 12m3 na
działkach nr 56/2, 56/4, 55/3 i 70 we wsi Świątki -Wiercice, gm. Rutki, pow. zambrowski, woj.
podlaskie”
Na podstawie art. 33 ust 1 cytowanej wyżej ustawy Wójt Gminy Rutki informuje iż 21.03.2012r. na
wniosek Państwa Marii i Stanisława Wnorowskich zam. Świątki -Wiercice 1, 18-312 Rutki-Kossaki
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla
powyższego przedsięwzięcia. Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Rutki, po
dokonaniu uzgodnień z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział
Spraw Terenowych w Łomży oraz uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Zambrowie
Zawiadamiam
O wyłożeniu 06.06.2012 do publicznego wglądu raportu o oddziaływaniu na środowisko
przedsięwzięcia polegającego na
„Budowie obory na ok. 100,0DJP o mieszanym systemie chowu: ok. 80,0DJP w systemie płytkiej
ściółki oraz ok. 20.0DJP na głębokiej ściółce(docelowa obsada ok. 120,0DJP), płyty gnojowej o
powierzchni ok. 200,0m2 , zbiornika na gnojówkę o pojemności ok.100,0m3 i zbiornika na ścieki z
udojni o pojemności ok. 12m3 na działkach nr 56/2, 56/4, 55/3 i 70 we wsi Świątki Wiercice, gm.
Rutki, pow. zambrowski, woj. podlaskie”
Okres wyłożenia raportu od 06.06.2012 do 27.06.2012r.
Z dokumentami dotyczącymi wydania decyzji środowiskowej w tym z raportem o oddziaływaniu
na środowisko projektowanego przedsięwzięcia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Rutki, ul.
11 Listopada 7, pok. Nr 14, w godzinach 700-1500.
Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można składać na piśmie w Urzędzie Gminy Rutki w
określonym wyżej terminie..
Obwieszczenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rutki, w sołectwie wsi Świątki Wiercice i stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Rutki
Wójt
Tadeusz Zelerowicz

