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INFORMACJA 

Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony grodowiska (tj. Dz.U.z 

2016 r. poz.672) oraz art.33 ust.1 pkt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostcpnianiu 

informacji o grodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie grodowiska oraz 

ocenach oddzialywania na grodowisko (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 353) informujc, ze na wniosek 

Zakladu Micsnego Lenarcik, Slawomir Lenarcik miejscowok Gotardy 37, 06-126 Gzy w 

Wydziale Rolnictwa,Le§nictwa i Ochrony srodowiska Starostwa Powiatowego w Pultusku 

prowadzone jest postcpowanie w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji 

uboju zwierzat oraz instalacji obr6bki i przetw6rstwa surowcow pochodzenia zwierzecego na 

terenie Zakladu Miesnego Lenarcik, Slawomir Lenarcik w miejscowoki Gotardy 37, 06-126 

Gzy. Instalacja to zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra srodowiska z dn.27.08.2014 r. (Dz.U.z 

2014r. poz. 1169)w sprawie rodzaj6w instalacji mogftcych powodowao znaczne zanieczyszczenie 

poszczegolnych elementOw przyrodniczych albo grodowiska jako caloki - kwalifikowana jest w 

pkt 6.4 zalqcznika do ww. rozporzqdzenia — instalacja do uboju zwierzqt o zdolnoki 

produkcyjnej ponad 50 ton tusz na dobe. 

Dane o wniosku umieszczone sq w publicznie dostonym wykazie zamieszczonym na BIP 

Starostwa Powiatowego w Pultusku w zakladce: Wykaz danych o §rodowisku (bie2acy). 

Na podstawie art. 378 Prawo ochrony §rodowiska organem wlakiwym do wydania 

decyzji w powy2szej sprawie oraz rozpatrzenia uwag i wnioskow jest Starosta Pultuski. 

Z dokumentacjg zalqczonq do wniosku mo2na zapoznae sic w Wydziale Rolnictwa, 

LeSnictwa i Ochrony srodowiska Starostwa Powiatowego w Pultusku ul. 3 Maja 20, pictro II, 

pok6j nr 4 w godzinach od 8°° do 15". 

Uwagi i wnioski naleZy skladae w terminie od dnia 14.11.2016 r. do 6.12.2016 r. 

Uwagi i wnioski mogq bye wnoszone : - ustnie do protokolu; 

w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe w Pultusku ul. Bialowiejska 5, 06-100 

Pultusk; 

- za pomocq §rodkOw komunikacji elektronicznej na adres e-mail:h.stolarczyk@powiatpultuski.pl  

Sprawq prowadzi i szczegOlowych informacji udziela: 

Hanna Stolarczyk Wydzial: RLO, e-mail:h.stolarczyk@powiatpultuski.pl,te1.23  692-54-84 

Z up. t rosty 

mgr 	 hmielewski 
RE OR , 

A'ydzialu Rolnictwa, Leinictwa i Ochrony Srodowsk, 
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