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Informacja Starosty Siedleckiego 

o wydanej decyzji pozwolenia na budowę  

dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. 

 

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska                 

oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) informuję o: 

wydaniu w dniu 27.05.2022 r. decyzji nr 405/2022 znak: B.6740.4.77.2019.MG odmawiającej 

zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę fermy drobiu na 

potrzeby chowu brojlerów indyczych o obsadzie docelowej do 3588,77 DJP - do 149532 

stanowisk wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i obiektami pomocniczymi, w skład 

której wchodzą: 9 budynków inwentarskich, budynek socjalny, budynek biurowy z częścią 

socjalną, budynek portierni ze śluzą dezynfekującą i wiatą, budynek garażowy, budynek  

chłodni, budynek magazynowy na słomę, 18 silosów na paszę  o poj. 19,13 Mg każdy,  

9 naziemnych zbiorników na gaz płynny o poj. 6400 dm3 każdy, 9 bezodpływowych 

zbiorników na ścieki technologiczne o poj. do 10 m3 każdy,  5 bezodpływowych zbiorników 

na nieczystości ciekłe o poj. do 10 m3 każdy, waga samochodowa oraz parking dla 

samochodów osobowych w specjalistycznym gospodarstwie rolnym w zakresie chowu 

brojlerów indyczych, na działkach nr: 91/3, 91/5 w miejscowości Pieńki oraz na działkach nr: 

54/2, 55 w miejscowości Skupie, gm. Mokobody, dla której Wójt Gminy Mokobody wydał 

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak: 

OŚ.6220.II7.2014.2015 z dnia 19.01.2015 r. 

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale 

Budownictwa Starostwa Powiatowego w Siedlcach, pokój nr 214 w dni pracy urzędu: 

poniedziałek i wtorek w godz.  8oo -16oo,  środa w godz.  8oo -18oo ,  piątek w godz. 8oo -14oo. 

 

Dzień udostępnienia treści decyzji – 27.05.2022 r. 
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