Margonin, dnia 18 marca 2021 roku
WGN.OS.6220.18.13.2020.2021.MN

Obwieszczenie
Burmistrz Miasta i Gminy Margonin działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku
z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku,
poz. 247 ze zmianami) zawiadamia, że w dniu 11 grudnia 2020 roku wpłynął wniosek
Grupa sp z o.o. BroMargo WYLĘGARNIA spółka komandytowa, Margońska Wieś 42a,
64-830 Margonin w imieniu której wystąpił pełnomocnik Pan Adam Dymek w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko pn. „budowa zakładu wylęgu drobiu wraz z niezbędną infrastrukturą”,
na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym: 1127/7 i 1127/19 obręb miasto Margonin.
Mając na uwadze postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko (znak WGN.OS.6220.18.10.2020.2021.MN, z dnia 24 lutego 2021
roku) przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Dnia 15 marca 2021
roku wnioskodawca przedłożył Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
dla planowanego przedsięwzięcia.
Organem administracji właściwym do wydania decyzji w powyższej sprawie jest
Burmistrz Miasta i Gminy Margonin. Organem biorącym udział w ocenie oddziaływania
na środowisko, właściwym do dokonania uzgodnienia jest: Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Poznaniu.
Jednocześnie zawiadamiam zainteresowane strony postępowania administracyjnego
o możliwości: zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym z raportem o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej
i ustnej, w terminie od 18/3/2021 roku do 21/3/2021 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin,
pokój nr 14, w godzinach urzędowania. Ze względu na stan pandemii COVID-19 proszę
o wcześniejsze poinformowanie organu o woli dokonania ww. czynności celem ustalenia
indywidualnego spotkania. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta
i Gminy Margonin przed wydaniem decyzji.
Ponadto informuję, że z dokumentacją sprawy można zapoznać się na stronie internetowej
www.bip.margonin.pl / Ochrona środowiska / Ocena oddziaływania na środowisko.
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