
STAROSTWÜ POWIATOWE
w Wieluniu
RS.6223.2.2015 Wieluń, dnia 30 września 2015 r.
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Na podstawie art. 218 pkt 1 ustawy 2 dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska

(tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 z póżn. zm) i art. 21 ust. 2 pkt 23 litery ,,k” ustawy

z dnia 3 pfldziernika 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (tekst

jednolity: Dz.U. 2013 poz. 1235 z późn. zm);

Starosta Wieluński
podaje do publicznej wiadomości informację

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych zawiadomienia
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie:

1. wygaszenia decyzji Starosty Wieluńskiego znak: L.dz.RS.7644-04/ 04 z dnia 4 lutego

2005r. udzíelającej dla Zakładów Mięsnych I-lemyk Kania Spółka Akcyjna Oddzial

Mokrsko 343, 98-345 MOKRSKO pozwolenia zintegrowanego dla instalacji uboju trzody

chlewnej, zmienionej decyzja Starosty Wieluńskiego znak: L.dz.RS.7644-04.04.2012 z dnia

18 maja 2012 r. oraz decyzja Starosty Wieluńskiego znak: L.dz.RS.7644.04.05.2004 z dnia

` 5 grudnia 2014 r.

2. wydania dla Zakładów Mięsnych Henryk Kania Spółka Akcyjna Oddzial Mokrsko 343,
98-345 MOKRSKO pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do obróbki

i przetwórstwa, poza wyłącznym pakowaniem, produktów spożywczych lub paszy

z przetworzonych lub nieprzetworzonych surowców pochodzenia zwierzęcego innych

niż wyłącznie mleko o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton wyrobów gotowych na
dobę. Integralna częścią ww. instalacji jest zakładowa oczyszczalnia ścieków

o przepustowości 1O0m3/ h

Publicznie dostępny Wykaz znajduje się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieluniu,

w Wydziale Rolnictwa Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego

w Wieluniu, plac Kazimierza Wielkiego 2, pok. 215, w godzinach od 7.30-15.30. od poniedziałku

do piątku. ewentualne pytania proszę kierować pod nr tel (43) 843-79-31 Sprawę prowadzi Sylwia
Walczak.

Informacje należy umieścić na tablicach ogłoszeń w dniu otrzymania pisma na okres 21
dni.

Proszę o przesłanie na adres Starostwa Powiatowego w Wieluniu, plac Kazimierza

Wielkiego 2, 98-300 Wieluń, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska informacji
o terminie i miejscu wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
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