
                                                                      Obwieszczenie  
                                                                Wójta Gminy Pacyna 
                                                               z dnia 20 sierpnia 2015r. 
 
                                             o wszczęciu postępowania administracyjnego 

IOŚZP.6220.11.2015 

Na podstawie art. 33 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 (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),  

                                                                          zawiadamiam 

że  do tut. Urzędu Gminy w Pacynie wpłynął raport o oddziaływaniu na środowisko dla  zamierzenia 

polegającego na rozbudowie gospodarstwa prowadzącego hodowlę trzody chlewnej (tuczniki) w cyklu  

otwartym  na terenie działek nr ew. 73/4, 95/2, 98, 101 w miejscowości Luszyn (obręb geodezyjny 

Luszyn),  gmina Pacyna, w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Z niezbędną dokumentacją sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Pacynie, pokój nr 14, gdzie 

pozostaje ona do wglądu. Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie składać można w formie pisemnej, 

ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Pacyna, pokój nr 14 lub też za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym - 

w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości treści niniejszego obwieszczenia tj. od. 

21.08.2015 r. do 10.09.2015 r.  

Wyżej wskazane uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Wójta Gminy  w toku ww. postępowania. 

Zgodnie z art. 35 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. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu 

pozostawione zostaną bez rozpatrzenia. 

Informuje się, że organem właściwym do dokonania uzgodnień w toku prowadzonego postępowania                

w sprawie oceny oddziaływania na środowisko jest zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 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 (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 

z późn. zm.)  jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, zaś organem właściwym do 

wydania opinii jest zgodnie z art. 77 ust.1 pkt 2 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. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Gostyninie. 

Jednocześnie informuje się, że w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z 

materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co 

do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 

 

                                                                                                                                         Wójt Gminy Pacyna 

                                                                                                                                          /-/ Krzysztof Woźniak 


