OBWIES ZCZENIE O ROZPRAWIE ADMINISTRACYJNEJ
Na podstawie art. l0 §1, art. 49 w związkll z art,89, art. 90, art. 91 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. t . z 2020 r., poz. 256 z późn. zrrl.), oraz art. 33 ust. l pkt 9 oraz
art. 36 usta\ily z dnia 3 paździemka 2008 r, o udostępnianiu infornłacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziabrrania na środowisko (Dz. U, z2020 r. Poz.283 z
późn. nn.),

Wójt Gminy Liniewo zavłiadamia społeczeństwo i strony postępowania
o terminie i miejscu

rozptaw administracyjnej

w postępo\^ianiu w sprawie wydania decyĄi o środowiskowych uwarunkowanlach prowadzonym
na wniosek Państwa Jolanty i AndrzejaKrefft dla przedsięwzięcia pn,:

"Rozbudowa instalacji do chowu świń o zespół budynków przeznaczonych do odchowu
pro§iąt w obsadzie 1622 DJP z laboratorium i stacją badawczą, obiektami
towarryszącymi, w tym biogazownią rolniczą (o mocy do 0o5 MW)o a także niezbędną
infrastrukturą techniczną" na działce o numetze ewidenryjnym 278ll w miejscowoŚci
Orle, obręb ewidenryjny 0002 Garczyn, gńina Liniewo, powiat kościerski,województwo
pomorskie

Rozprawa administracyjna, otwarta dla społeczeństwa, odbędzie się w dniu
19 stycznia 2021, r. o godzinie 1700 w budynku sali wiejskiej w Orlu,
pod adresem Orle 13a.
Organem właściwymdo wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Liniewo,
zaśorganami biorącymi udział w ocenię oddział}rłania na środowiskosą: Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Kościerzynie, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdańsku, Dyrektor Regionalnego
Zarządu Gospodarki \I/odnej w Gdańsku, Marszałek Wojewódżwa Pomorskiego.

Niniejsąrm zawiadamia się strony postępowania, samorządowe jednostki organizacyjne, organizacje

społecane, atakże inne osoby, których udział w rozprawie jest uzasadniony zewzględl na jej przedmiot,
Jednoczęiśniewzywa się strony, samorządowe jednostki organizacyjne organizacje społecme, a także inne

osoby, których ldział w rozprawie jest uzasadniofly ze względu na jej przedmiot, do ńożęnia przed rozprawą
wyjaśnień, dokumentów i innych dowodów oraz do stawienia się na rozprawę osobiścięlub przez
przedstawicieli albo pełnomocników.

Pełnomocnictwo winno być stwierdzone na piśmiei doręczone prowadzącemu ro?prawę. Uprzedza się, że
nieobecnośćna rozprawie osób należycie wezrłanych nię stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia.
Z dokumentacją w sprawie zainteresowane Strony mogą zapoznać się w LJrzędzie Gminy Liniewo przy ll.
parterzę budynku
podawczym na
puŃcie
w
Dworcowej 3,
w godzinach pracy Urzędu (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00) lub w formie elektronicznej na
wniosek ńożony na adręs : rolnictwo@liniewo.pl i wnieśćęwentualne uwagi oraz wnioski bądźzastzeżenia co
do zebranych w tej sprawie materiałów. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Udział w rozprawie administracyjnej będzie ograniczony do ilościosób, przewidzianych dla
tego Ępu spotkań, w bieżących przepisach epidemicznych. Uczestnictwo w rozprawie
administracyioej naleĘ zglaszać telefonicznie do Referatu Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Gminy Liniewo telefonicznie pod nr tel. 58 687-85-ż6 w godz. 8.00 do
15.00 lub elektronicznie na adres: rolnictwo@liniewo.pl

Liniewo

Obwieszczenie zamięszczono na tablicy Urzędu Gminy Liniewo, tablicach sołectw Orle,
orazna sfoonie BIP Urzędu Gminy Liniewo.
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