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GP 6220.4.2015 

O B W I E S Z C Z E N I E 

BURMISTRZA PONIECA 

 

z dnia 12 listopada 2015 r. 

 

Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.), w związku z 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 (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235, z 

późn. zm.) 

 

zawiadamia się wszystkie strony 

 

o wydanej w dniu 12-ego listopada 2015 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowa i przebudowa instalacji chowu i hodowli bydła o 

obsadzie przekraczającej 210 DJP w zakresie budowy obory I dla  krów i jałówek powyżej 1 roku 

życia, budowy obory J dla bukatów oraz jałówek powyżej 1 roku życia, budowy zamkniętego 

zbiornika typu laguna do przechowywania gnojówki o poj. V = 5800m3, budowy zakrytego kanału na 

obornik wypychany z 4-ech obór A, B,  D i E wraz z podziemnym zakrytym zbiornikiem o poj. V = 

28m3 na ten obornik i kanalizacją do przesyłu odcieków z obornika do zbiorników na gnojówkę, 

przykrycia dachem typu namiotowego istniejącego zbiornika Precon typu Acontank o poj V=3027m3, 

który przeznaczony jest do przechowywania gnojówki” na terenie gospodarstwa zlokalizowanego na 

dz. nr ewid. 434/3 obręb Łęka Wielka gmina Poniec  
 

Z treścią decyzji można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Poniecu, ul. Rynek 24, pokój nr 9 w 

godzinach od 8°° do 14°° (po telefonicznym uzgodnieniu terminu - tel. 65 5731533 w 22). 

 

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego 

ogłoszenia. 

 

Od powyższej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Ponieca w terminie 14 dni od daty 

jej doręczenia. 

 

 

          Burmistrz Ponieca 

         /-/ Jacek Widyński 

 

 

Obwieszczenie ogłoszono: 

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Poniecu, 

2. w miejscowościach/sołectwach objętych inwestycją oraz jej oddziaływaniem. 

3. stronie internetowej www.bip.poniec.pl 


