
Wóit Crniny Liniewo
ul. Dworcowa 3
83-420 Liniewo

OB\ilIESZCZENIE O ROZPRAWIE ADMINISTRACYJNEJ

Liniewo przy ul. Dworcowej 3, w punkcie podawczym na
w godzinach pracy Urzędu (od poniedziałku do piątku w godz. 8.
ewentualne uwagi oraz wnioskibądź zastrzeżenta co do zebranych w tej
Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

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

Na podstawie art. 10 §1, art. 49 w rwiązktt z art. 89, art. 90, art. 9l ustawy z dnia 14
czetwca 1960 r, Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn.
zm.), oraz urt.33 ust. 1 pkt 9 oruz art. 36 ustawy z dnia3 pńdziemika 2008 r, o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziĄwania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn, zm.),

Wójt Gminy Liniewo zawiadarria społeczeństwo i strony postępowania

o terminie i miejscu rozprary administracyjnej

w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzonym
na wniosek Pństwa Jolanty i Andrzeja Krefft dla przedsięwzięcia pn.:

"Rozbudowa instalacji do chowu świń o zespół budynków przeznaczonych do odchowu
prosiąt w obsadzie 1622 DJP z laboratorium i stacją badawczą, obiektami
towarzyszącymi, w tym biogazownią rolniczą (o mocy do 0,5 MW), a także niezbędną
infrastrukturą techniczną" na działce o numelze ewidenryjnym 27811w miejscowości
OrIe, obręb ewidencyjny 0002 Garczyn, gmina Liniewo, powiat kościerski, województwo
pomorskie.

Rozprawa administracyjna, otwarta dla społeczeństwa, odbędzie się w dniu
20 października 2020 r. o godzinie 1700 w budynku sali wiejskiej w Orlu, pod adresem
Orle 13a.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt
Gminy Liniewo, zaś organarrti biorącymi ldziń w ocenie oddziaływania na środowisko są:
Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie, Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Gdńsku, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
Marszałek Woj ewódźwa Pomorskiego.

Niniejszym zawiadarria się strony postępowania, sarnorządowe jednostki organizacyjne,
orgarizacje społeczne, a także inne osoby, których udziń w rozprawie jest vzasadniony ze
względu na jej przedmiot.

Jednocześnie wTywa się strony, samorządowe jednostki organizacyjne organizacje
społeczne, a także inne osoby, których udział w rozprawie jest uzasadniony ze względtl na jej
przedmiot, do złożęniaprzedrozptawą wyjaśnień, dokumentów i innych dowodów oraz do
stawienia się na rozprawę osobiście lub ptzez przedstawicieli albo pełnomocników.

Pełnomocnictwo winno być stwierdzone na piśmie i doręczone prowadzącemll rozprawę.
Uprzedza się, że nieobecność na rozprawie osób na\eĘcie wezwanych nie stanowi
ptzeszkody do j ej przeprowad zenia.

Z dokumentacją w sprawie zainteresowane Strony mogą zapoznać się Gminy
budvnku
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