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Pokój, 24.04.2007 r.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY POKÓJ

O wszczeciu postepowania i wystapieniu do organów

uzgadniaj acych

Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr.98 , poz.lO71 ze zmianami) oraz w zwiazku z
art.32,46 a ust5 i art.53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
( Dz. U. z 2006 r. Nr. 129 poz. 902 ze zmianami) Wójt Gminy Pokój zawiadamia, ze w

dniu 02.03.2006 r. na wniosek Pana Rafala Klimasa zam. w miejscowosci Kozuby 22
Gmina Pokój

zostalo wszczete postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia polegajacego
na budowie budynku obory o obsadzie DJP 60 krów mlecznych wraz z zapleczem
gospodarczym i socjalnym na dzialce 614/5 w Kozubach

Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt. ustawy z dnia 27i kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. z 2006 r. poz. 902 ze zmianami) oraz § 3 ust. 1 pkt. 8 rozporzadzenie
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajów przedsiewziec
mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko oraz szczególowych uwarunkowan
zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na
srodowisko (Dz. U. z 2004 Nr 257 poz. 2573 ze zmianami) decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach wydaje sie po uzgodnieniu z nastepujacymi organami:
-Starosta Powiatowym w Namyslowie
-Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namyslowie

Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsiewzieciem oraz trescia raportu moga
zapoznac sie z nim w Urzedzie Gminy Pokój (pokój 10) (poniedzialek w godz. 8°° do16°°,
od wtorku do piatku w godz. 7eJJdo l530)w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia
niniejszego obwieszczenia.

Otrzymuja :
1. Pan Rafal Klimas

Kozuby 22
2. Tablica ogloszen w Urzedzie Gminy Pokój
3. Tablica ogloszen Solectwa Domaradz
4. BlP
5. WB/WB - 5 aIa
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