WÓJT GMINY WRÓBLEW
98-285 Wróblew 15
pow. sieradzki
Wróblew 2021-10-05

ZAWIADOMIENIE
Nasz znak: RIT.6220.10.2021.PM

Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w związku z art. 74 ust 3 oraz stosownie do art. 85
ust. 3 Ustawa 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 2021 r. poz. 247).
zawiadamiam strony postępowania o wydaniu

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Decyzja nr 12/2021 z dnia 04.10.2021r.
dotycząca realizacji przedsięwzięcia polegającego wykonaniu urządzenia wodnego służącego
do poboru wód podziemnych na działce nr 317 położonej w miejscowości Próchna, obręb
geodezyjny Próchna, gmina Wróblew oraz gospodarowaniu wodą w rolnictwie polegające na
melioracji - nawadnianiu upraw za pomocą deszczowni szpulowej na dz. Nr 317, 276 120, 123,
126 obręb geodezyjny Próchna, gmina Wróblew.
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Sieradzu w terminie 14 dni od dnia doręczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy
Wróblew.
Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.
Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 06 października 2021 r.
Wobec powyższego informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym z
uzgodnieniami i opiniami organów oraz treścią niniejszej decyzji w siedzibie tutejszego Urzędu w
pokoju nr 10. Treść decyzji została również z dniem 06 Października 2021 r udostępniona w BIP
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 Próchna.
Sprawę prowadzi: p. Przemysław Marchwicki, tel. 43 / 828-66-13 /.

Wójt Gminy
(-) Tomasz Woźniak
Otrzymują:
1. Wnioskodawca
2. Sołtys sołectwa Próchna celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń
3. a/a

