WOJT GMINY
KOZLOWO

Koziowo, dnia 24.11.2015r.

RGT.6220.34.3.2015

OBWIESZCZENIE
WOJTA GMINY KOZLOWO
Na podstawie art. 79 ust. 1 oraz art. 33 ust. 1 pkt 1 — 8 ustawy
3 pazdziernika 2008r. o udost^pnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziaJywania na srodowisko
z 2013r., poz. 1235 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. post^powania administracyjnego (Dz. U . z 2013 r., poz. 267 ze zm.)

z dnia
udziale
(Dz. U .
Kodeks

ZAWIADAMIAM
ze w dniu I9.11.2015r. (data wplywu: 23.11.2015r.) po zlozeniu wniosku przez Agnieszk^
Hobot, adres do korespondencji: ul. A l . Jerozolimskie 101/8, 0 2 - 0 1 1 Warszawa, dzialaj^cej
w imieniu Pana Emesta Kozlakiewicz, zam. ul. M . C. Sklodowskiej 4, 06 - 500 Mlawa,
zostato wszcz^te
post^powanie
administracyjne
w
sprawie
wydania
decyzji
0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi^wzi^cia polegajq.cego na budowie i
eksploatacji 26 kumikow do sciolkowego chowu drobiu - brojlera kurzego o maksymalnej
l^cznej obsadzie pocz^tkowej 1 659 840 szt./cykl (6639,36 DJP), w obr^bie Fermy Drobiu w
rejonie miejscowosci Koziowo, gmina Koziowo, powiat nidzicki, w granicach dziatek
o nr ew. gruntu 17/14 obr^b geodezyjny Pielgrzymowo, gmina Koziowo oraz 106/5 i 106/6
obr^b geodezyjny Zaborowo, gmina Koziowo.
W zwi^zku z powyzszym po przedlozeniu raportu o oddzialywaniu na srodowisko
przez wnioskodawc? Wojt Gminy Koziowo przyst^puje do oceny oddzialywania na
srodowisko.
Jednoczesnie informuj?, ze mozna zapoznac si^ z aktami sprawy, uzyskac wyjasnienia
w sprawie oraz zglosic ewentualne zastrzezenia, uwagi i wnioski w formie pisemnej
w terminie 21 dni od dnia ukazania si^ niniejszego obwieszczenia w godzinach pracy Urz^du
Gminy w Kozlowie ul. Mazurska 3, 13-124 Koziowo, od 7.30 do 15.30, pokoj nr 23.
Zawiadomienie uwaza si? za dokonane po uplywie 14 dni od dnia publicznego
ogloszenia.

Obwieszczenie umieszcza sie:
- na tablicy ogioszeii w miejscowosciach: Pielgrzymowo, Cebulki, Zaborowo, Zalesie, gmina
Koziowo;
- w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.kozlowo.pl).

