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wydaniu decyzjĺ o \ľarunkach zabudowy

ust. 1 ustawy z dnia Ż7 marca 2003 r., o planowatriu 1
Zagospodarówaniu pÍzestrzęnnym (Dz. U. z 2021Í.,poz. 74I, w Związku z arŁ.49austawy z
aĺa íł częrwaa 1960 r. Kodeks postępowania administľacyjnego (tj. Dz.U. z202I Í.,poz. ]35 ze

Na podstawie art.

53

zm.).

zawiadamiam

została wydana đecyzjao warunkach zabudowy
sprawy I.6730'2.2022, đIazamierzenía inwestycyjnego polegającego na:

iż w dniu 06.06.202Ż

r.

Nr

212022,

znal<

w Sprawie ustalenia w a r u n k ó w z ab ud o w y dla inwestycji polegającej na budowie
ferńy drobiu o łącznej obsadzie do 3585,6 DJP wľaz z infrastľukturą towaľzysząaą obejmującej
budowę:

1. 12 budynków inwentaľskich ,kaŻđyzpomieszczeniem technicznym,
2. budynku biurowo _ gospodaľczego,
3. magazynu słomy,
4. kontenera na paľowniki gazu płynnego z 4 kotłami na gaz płynny,
5. kontenera chłodniczego na sztuki padłe,
6. 24 silosów paszowych każďy o poj. 30,7fiŕ, ustawione na 12 płytach żelbetowych,
7. wagi samochodowej najazdowej,
8. 2 agregatőw prądotwórczych,
g. szcźelňego, bezodpływowego zbiornika betonowego na ściekisocjalno - bytowe o pojemności

całkowitej 10m3 i użytkowej 9m3,
IO. 12 szczelnych, bezodpływowych zbiorników betonowych na ścieki socjalne, każđyo pojemności
całkowitej 2m3 iużytkowej 1,8m3'
11.12 szczelnych, bezodpływowych zbiorników betonowych na ściekitechnologiczne, kaŻdy o
pojemności całkowitej 10m3 i użytkowej 9,0m3,
12. I1zbiorników na płynny gazpropaÍ|, o pojemności całkowitej 6,4m3,kaŻdy w nasypie ziemnym,
13. 2 studni głębinowych (podstawowa i awaľyjna),
l 4. 2 zbiorniĹów przeciwpozaľowy ch, każdy o poj emno ści1 5 0m3,
1 5' rriecki dezynfekcyj nej z zađaszeniem(bľodzik dezynfekcyj ny),
16. I szcze|nego betonowego odstojnika na wody popłuczne ze stacji uzdatniania wody o pojemności

całkowitej ok. 10m3,
I7. drőgi placów manewľowych z kostki betonowej,
18. przyłączy: wodociągowego (ze studni własnej), kana|izacji lokalnej sanitarnej i technologicznej,
gazu płynnego, elektrycznego
na działkach nľ ewid. 4lI, 4l2, 4l3, 4l4, 7lI, 30812 i 308/3 położonych we wsi Uziębły, gmina
Papľotnia - zwyłączeniem z możliwościzainwestowania lasów LsV, o łącznej powierzchni 2,0372
ha.

'Vł

związkuzpovłyższyminformuję, Że ztreścíądecyzji stľony postępowania mogą zapoznać,
się w siedzibie Urzędu Gminy Papľotnia, ul.3 MajaZ, 08 _ i07 Papľotnia, pokój Nľ 4, w
godzinach pľacy Uľzędu Gminy.
od w/w decyzji stronom postępowania słuŻyodwołanie do Samorządowego Kolegium
odwoławczego w Siedlcach, w teľminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia
do publicznej wiadomości'
Obwieszczenie umieszczono na z
tablica ogłoszeń wsi Uziębły, Hołubla
- tablica ogłoszeń UG Papľotnia
- stľona inteľnetowa www.papľotnia.pl
- e-bip .pl
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