Leszno, dnia 26 maja 2022 r.
OS. I.6222.3.2022

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania
Zawiadamia się zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735 ze zm.) oraz art. 33 ustawy z dnia
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 2021 poz. 2373 ze zm.), w związku z art. 218 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia
27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2021 poz. 1973 ze zm.), że w dniu 24 maja 2022 r. zostało
wszczęte
na wniosek Pani Małgorzaty Lula EKOLOGIS Laboratorium Badań Środowiskowych
pełnomocnika Agro-Rydzyna Sp. z o.o. postępowanie w sprawie zmiany pozwolenia
zintegrowanego dla instalacji do obróbki i przetwórstwa produktów spożywczych z
przetworzonych lub nieprzetworzonych surowców pochodzenia zwierzęcego o zdolności
produkcyjnej ponad 75 ton wyrobów gotowych na dobę zlokalizowanej w miejscowości Kłoda
ul. Kolejowa 7K, gmina Rydzyna, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie
W skład instalacji IPPC wchodzą następujące linie połączone technologicznie:
- linia rozbioru półtusz
- linia produkcyjna wyrobów drobno, średnio i grubo rozdrobnionych
- linia produkcji wędzonek
- linia do produkcji wyrobów podrobowych
Wydajność instalacji wynosi 127 Mg produktu gotowego na dobę.
Roczna wydajność instalacji - 33 000 Mg produktu gotowego.
Wnioski i uwagi w sprawie można wnosić pisemnie lub ustnie w Wydziale Ochrony
Środowiska i Transportu - Starostwo Powiatowe w Lesznie oraz za pomocą środków
komunikacji elektronicznej na adres : ochrona@powiat-leszczynski.pl .
Termin do wnoszenia uwag i wniosków wynosi 30 dni, licząc od dnia zamieszczenia
niniejszego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego
w Lesznie tj. od dnia 26 maja 2022 r. do 25 czerwca 2022 r. włącznie.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji
o zmianie przedmiotowego pozwolenia jest Starosta Leszczyński
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Transportu
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