
 

                     Rozdrażew, dnia  18.06.2015r. 

 

OŚ.622.1.2015 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E 

 

 

                       Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.                                                        

o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) 

  

                                                                  informuję  

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

polegającego na: „ Przebudowie hali produkcyjno-magazynowej  oraz budowie hali produkcyjno-

magazynowej „ 

Decyzja została wydana na wniosek wniosku Pana  Tadeusza Stasik  zam. Rozdrażew                                             

ul. Krotoszyńska 74,  63-708  Rozdrażew. 

Jednocześnie zawiadamiam, że każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią wydanej 

decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Rozdrażew, ul. Rynek 1 , pokój nr 11.  

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie                                        

na stronie gminy www.rozdrazew.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przez wywieszenie  na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rozdrażew. 

              Wójt Gminy 

        /-/ Mariusz Dymarski 

 

 

 

 

 

 

 



 

        Rozdrażew, dnia  18.06.2015r. 

 

OŚ.622.2.2015 

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E 

 

 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.  

o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) 

  

                                                                  informuję  

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

polegającego na „ Budowie obory dla krów mlecznych o maksymalnej obsadzie do 111 DJP” 

 

Decyzja została wydana na wniosek wniosku Pana Janusza Kaczmarka zam. Nowa Wieś 108,                                    

63-708  Rozdrażew. 

Jednocześnie zawiadamiam, że każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią wydanej 

decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Rozdrażew, ul. Rynek 1 , pokój nr 11.  

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie                                        

na stronie gminy www.rozdrazew.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przez wywieszenie                                                    

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rozdrażew oraz na tablicy ogłoszeń u sołtysa w miejscowości 

Nowa Wieś. 

 

               Wójt Gminy 

         /-/ Mariusz Dymarski 

 

 

 

 



Rozdrażew, dnia 18.06.2015r. 

 

OŚ.6220.2.2014 

 

 

     OBWIESZCZENIE 

 

 

                    Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia strony o wydanym postanowieniu                                                       

nr OŚ 6220.2.2014r. z dnia 18.06.2015 r. stwierdzającym obowiązek sporządzenia raportu                                                                       

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który winien spełniać wymagania określone                                  

w art. 66 ustawy  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa                          

w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania  na środowisko  (DZ.U. z 2013r. poz.1235, 

poz.1238, dla przedsięwzięcia polegającego na  „Przebudowie i rozbudowie budynku gospodarczego 

na oborę  na działkach nr 149/2  i 142/4, obręb Trzemeszno, gmina Rozdrażew” 

 

Inwestor: Państwo Elżbieta i Grzegorz Lis, Trzemeszno , 63-708 Rozdrażew 

 

W związku z powyższym zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski                                                                             

w przedmiotowej sprawie w terminie 7 dni w Referacie Gospodarki Przestrzennej , Ochrony 

Środowiska  i Komunikacji  w godzinach pracy urzędu .  

 

                      Wójt Gminy 

              /-/ Mariusz Dymarski 


