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ZAWIADOMIENIE

o

wszczęciu postępowania administraryjnego

W jt Gminy Ulan-Majorat na podstawie art.61 $ 4 ustawy z dnia 14 czer:wca 1960 r. kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.23)

zawiadarnia, Że na wniosek Pani Cabaj Agnieszki Gospodarstwo Rolne Sobole 89; 2l-307
Ulan-Majorat wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o
uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji polegającej na :

,rRozbudowie chlewni w miejscowościSobole gmina Ulan_Majorat na działce nr 1189''
Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na rozbudowie budynku chlewni w
miejscowości Sobole na dz.nr 1189 poprzez wykonanie kanał w gnojowicowych, wymianie
wentylacji, wymianie systemu do zadau,ania paszy i wody, zmiarll'e systemu chowu ze
ściłkowego na ruszt, zwiększenie ilościkojc w porodowych z l0 na 20 oraz zvłiększenie
obsady z 40 na 60 loch. Maksymalna jednorazowa obsada chlewni wyniesie 621 sztuk co
stanowi 64,74DJP.
Zgodnie z Rozporządzetiem Rady Ministr w z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
określenia rodzĄ w przedsięwzię mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.
Nr 213' poz. 1397 z p źn. zm.) przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zaLiczone do
przedsięwzię mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w
_
$ 3, ust.l, pkt 102 chow lub hodow|azvłieruąt, inne niz wymienione w $ 2 ust.l pkt 51, w
Iiczbie nie mniejszej niŻ 60 dużych jednostek ptze|iczeniowych inwentarza (DJP)
Na obecnym etapie Utząd Gminy Ulan-Majorat zv,łr cił się do Paristwowego
Powiatowego Inspektora Sanitamego w Radzyniu Podlaskim oruz do Regionalnego Dyrektora
ochrony Środowiska o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko.
W ciągu 14 dni od daty zawiadomienia mozna wUrzędzie Gminy Ulan-Majorat pok j
nr 11 |ub 12 zapoznaÓ się z zarrlierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zglosić
ewentualne zastrzeŻęnia, uwagi i wnioski'
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