Mogilno, 25 maja 2016 r.
WGS.6220.29.2016

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks post ępowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016. poz. 23 )

że

zawiadamiam,

na

wniosek

p.

Łukasza

Rogalskiego,

Wasielewko

13,

88 – 342 Wylatowo
zostało wszczęte postępowanie
w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na:
wykonaniu urządzenia wodnego w postaci uzbrojenia otworu wiertniczego
studziennego w obudowę i pompę głębinową na działce nr 9 w miejscowości
Płaczkówko, gmina i powiat Mogilno, jednostka ewidencyjna: Mogilno [040903_5] –
obszar wiejski, obręb Płaczkówko [nr 0035]

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010
roku, w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 71) przedmiotową inwestycję zakwalifikowano do
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których
przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.
Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 1 i 2 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

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) realizacja przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach.
W

przedmiotowej

sprawie,

organem

właściwym

do

wydania

decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Mogilna. Zgodnie z art. 64

ust. 1

pkt 1 i 2 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z pó źn.
zm.) ewentualny obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
planowanego przedsięwzięcia stwierdza Burmistrz Mogilna po zasięgnięciu opinii
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie.
Na podstawie art. 10 k.p.a. informuję, że strony mogą uzyskać wyjaśnienia
w sprawie oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące wnioskowanej inwestycji,
w każdym stadium postępowania, w Urzędzie Miejskim w Mogilnie ul. Narutowicza 1;
pokój 209.

Otrzymują:
1. Wnioskodawca
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie
ul. Kościuszki 4, 88- 300 Mogilno
4. Strony postępowania wyznaczone zgodnie z listą stron załączoną do akt sprawy
5. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mogilnie
6. Tablica Ogłoszeń
7. a/a

DW.

