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INFORMACJA
z dnia 04.01.2018 r.
o wznowieniu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Wójt Gminy Cewice informuje, że w dniu 06.12.2017 r. (data wpływu: 07.12.2017 r.) Pan
Tomasz Formela, zam. 84-313 Pieski 59A złożył wniosek o odwieszenie postępowania z
uwagi na opracowany raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku
kurnika dla planowanej obsady 120 DJP (30 000 sztuk) brojlerów oraz łącznej obsadzie 160
DJP (40 000 sztuk) brojlerów na terenie działek nr 46 i 47, obręb Pieski, gmina Cewice,
powiat lęborski.
Do wniosku został dołączony raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko w
przedmiotowej sprawie. Mając na uwadze, że planowana inwestycja zalicza się do kategorii
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 2 ust. 1
pkt.51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2016 r., poz.71), tj. „chów lub
hodowla zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych
inwentarza (DJP)" decyzje w tej sprawie wydaje Wójt Gminy Cewice po uzgodnieniu z
następującymi organami: Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Lęborku i
Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku.
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych
opinii, nie wliczając terminów załatwienia sprawy wynikających z art. 35 § 5 k.p.a..
Analiza przedłożonych dokumentów wykazała 7 stron uprawnionych w postępowaniu
(według rozdzielnika), wynikających z art. 10 k.p.a., mających prawo do czynnego udziału w
każdym stadium, w tym prawo do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz
składania wniosków w postępowaniu dowodowym.

Informację umieszcza się:
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Cewicach
- na tablicach ogłoszeń sołectwa Pieski
- na stronie internetowej www.bip.cewice.pl
- na stronie internetowej www.ekoportal.pl
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