Bojadła , dnia 31 marca 2022 r.
RO.6220.13.2019

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Bojadła
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 74 ust. 3 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 (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.) oraz
w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2021 poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 31 marca 2022
r. została wydana decyzja znak: RO.6220.13.2019 o odmowie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na
„Budowa mieszalni pasz”
planowanego do zrealizowania na terenie działki nr 578/1, 578/3, 579/3 obręb 0002 Bojadła.
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w siedzibie tut. organu
w Bojadłach przy ul. Sulechowskiej 35 (pokój nr 2a) w godzinach funkcjonowania Urzędu
Gminy w poniedziałek od 800 do 1600, od wtorku do piątku w godz. od 715 do 1515.
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze
za pośrednictwem Wójta Gminy Bojadła w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Jednocześnie, działając w oparciu o art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm., podaję do
publicznej wiadomości informację o wydanej ww. decyzji oraz o możliwości zapoznania się
wszystkich zainteresowanych z jej treścią i z całą dokumentacją sprawy, w tym: opiniami
i uzgodnieniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. oraz Państwowe go
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze oraz opiniami Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze i Starosty Zielonogórskiego w godzinach
funkcjonowania urzędu.
Niniejsze obwieszczenie uznaje się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia jego
opublikowania.

Wójt Gminy Bojadła
/-/ Krzysztof Gola

