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GKOiD.6220.3-2.20l5.TK. Mokrsko, dnia 20.04. 2016 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 5 ustawy zdnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) zwanej dalej wskrocie
ustawą nns, w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23),

Wójt Gminy Mokrskc postanawia

zawiesić postępowanie z wniosku Gospodarstwa Rolnego
98-345 Mokrsko o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowanlach dla planowanego
przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn:
„Budowa budynku chlewni wraz z instalacjami iniezbędną infrastrukturą tecłmiczną” na
działkach o nr 533, 534, 535/1, 536/2 obręb igmina Mokrsko” do czasu przedłożenia przez
wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

UZASADNIENIE

W dniu 25.09.2015 r. wpłynął wniosek Gospodarstwa Rolnego
, 98-345 Mokrsko o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla

przedsięwzięcia: „Budowa budynku chlewni wraz z instalacjami iniezbędną infrastrukturą
tecllniczną” na działkach o nr 533,, 534, 535/1, 536/2 w Mokrsku.

W toku postępowania administracyjnego Wójt Gminy Mokrsko wydał w dniu 5.04.2016
r. postanowienie znak GKOiD.6220.3-1.2015 .TK stwierdzające obowiązek przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określające zakres raportu
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Obowiązek zawieszenia postępowania wynika z mocy prawa przywołanego w podstawie
prawnej postanowienia przepisu i jest konsekwencją wydanego postanowiema

Pouczenie

Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.
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