STAROSTA SIEDLECKI
ul. Piłsudskiego 40
08-110 Siedlce
Siedlce, dn.17.07.2017 r.
RŚ.6222.1.2017

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
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 2016 r., poz. 353 z późn. zm.)
w związku z art. 218 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz.U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Siedlcach zawiadamia,
iż zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek złożony przez NASZ DRÓB
Sp. z o.o. z/s Ujrzanów 77, 08-110 Siedlce w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego
dla instalacji do uboju zwierząt o zdolności przetwarzania ponad 50 ton masy ubojowej na
dobę oraz instalacji do oczyszczania ścieków, z wyjątkiem ścieków komunalnych
pochodzących z instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego.
Z aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Siedlcach, w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Piłsudskiego 40, p. 319
w godzinach 800-1600.
Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Siedlcach, w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Piłsudskiego 40, p. 319
w godzinach 800-1600. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do
protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania
ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Wszelkie uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie należy wnosić w terminie 30 dni
od dnia 19.07.2017 r. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia
się bez rozpatrzenia.
Z up. Starosty Siedleckiego
Maciej Tymosiak
Kierownik Wydziału Rolnictwa
i Ochrony Środowiska

Otrzymują:
1. NASZ DRÓB Sp. z o.o.
Ujrzanów 77
08-110 Siedlce
2. Gminna Spółka Wodna w Siedlcach
ul. Młynarska 1
08-110 Siedlce
Do wiadomości:
1. Minister Środowiska
2. Marszałek Województwa Mazowieckiego w Warszawie
3. WIOŚ – Delegatura w Mińsku Mazowieckim
3. Wójt Gminy Siedlce
4. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
5. Pani Ewa Zielińska – Sołtys wsi Ujrzanów
6. Zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Siedlcach
7. Wywieszono na tablicy ogłoszeń wsi Ujrzanów na okres 30 dni (od dnia 19.07.2017 r.)
8. Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Siedlce na okres 30 dni (od dnia 19.07.2017 r.)
9. Wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Siedlcach na okres 30 dni (od dnia 19.07.2017 r.)
10. a/a
Sporządziła:
Magdalena Bielińska
/tel. 256447167 wew. 3

