WÓJT GMINY WRÓBLEW
98-285 Wróblew 15
pow. Sieradzki
Wróblew 2019-04-29

ZAWIADOMIENIE
Nasz znak: RIT.6220.1.2019.PM

Na podstawie art. 49 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.). w związku z art. 74 ust. 3 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z
późn. zm.).
zawiadamiam strony postępowania o wydaniu

Postanowienia znak: RIT.6220.1.2019.PM z dnia 29.04.2019r. o odstąpieniu od obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu
urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z przeznaczeniem do nawadniania
upraw rolnych o wydajności Q = 24,0 m3/h. Przedsięwzięcie realizowane będzie w miejscowości
Charłupia Wielka, działka nr ewidencyjny 561, obręb geodezyjny Charłupia Wielka, gm. Wróblew.
Na niniejsze postanowienie służy stronom prawo wniesienia zażalenia w terminie 7 dni od dnia
doręczenia. Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego
ogłoszenia, zgodnie z art. 49 Kpa,
Jednocześnie informuje się, że Dyrektor Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu opinią Znak:
PO.ZZŚ.5.435.66.2019.KOg z dnia 23 kwietnia 2019r. wyraził opinię, że dla przedmiotowego
przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Organem właściwym do prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Wróblew.
Niniejsze zawiadomienie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez jego
zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
Wróblew oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Charłupia Wielka.
Organem właściwym do prowadzenia postępowania
o środowiskowych uwarunkowaniach jest, Wójt Gminy Wróblew.
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Z dokumentacją dotycząca powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Wróblew,
pokój nr 10.
Sprawę prowadzi: inspektor Przemysław Marchwicki, tel. 43 / 828-66-13 /.

WÓJT GMINY
(-) Tomasz Woźniak

Otrzymują:
1. Wnioskodawca
2. Sołtys sołectwa Charłupia Wielka celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń
3. a/a

