Mogilno, 20 maja 2015r.
WGS.6220.25.4.2015

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 5 oraz art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.),
podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 20 maja 2015r. Burmistrz Mogilna wydał postanowienie
znak: WGS.6220.25.3.2015 o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz
nakładające obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia
polegającego na: rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w Mogilnie na nieruchomości
oznaczonej działkami o numerach geodezyjnych 59/12; 59/18; 59/22; 59/23; 968 i 1809 położonych
w obrębie ewidencyjnym 0001 Mogilno, jednostka ewidencyjna Mogilno – miasto, gmina Mogilno.
W dniu 3 maja 2015 r. do Urzędu Miejskiego w Mogilnie wpłynął wniosek Burmistrza Mogilna,
którego reprezentuje Pani Renata Woźniak – Vecchie, pracownik firmy BCE Kraków Sp. z o. o.
z siedzibą przy ul. Władysława Syrokomli 23/3 w Krakowie o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Po zapoznaniu się z załączoną do wniosku dokumentacją stwierdzono, iż inwestycja kwalifikuje
się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2, w nawiązaniu do § 3 ust. 1 pkt 77
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsi ęwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.).
Burmistrz Mogilna działając na podstawie art. 59 ust. 1, art. 64 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, wystąpił do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Mogilnie pismem z dnia 3 kwietnia 2015 r, znak: WGS.6220.25.1.2015. o opinię co do konieczności
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Mogilnie opinią z dnia 17 kwietnia 2015 r., znak: N.NZ-421-3-26/15 wydał opinię
sanitarną o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla tego przedsięwzięcia.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem z dnia 12 maja 2015 r. (data wpływu do tut.
Urzędu 14 maja 2015r.), znak: WOO.4240.197.2015.ADS.2 także uznał za konieczne przeprowadzenie
oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.
Burmistrz Mogilna w oparciu o kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz stanowiska ww.
organów nałożył na Inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu, w drodze postanowienia, o którym mowa.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się
z treścią postanowienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mogilnie, przy ul. Narutowicza 1,
88 – 300 Mogilno, pok. nr 209 w godzinach od 7:30 – 15:30.
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