Śmigiel, 25.05.2018 roku
WSR.6220.7.2018.JSZ

OBWIESZCZENIE
w sprawie wydania decyzji
w związku z art. 85 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 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.)

zawiadamiam
że w dniu 25 maja 2018 roku na podstawie 63 ust. 1, art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 73 ust.1,
art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 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 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.)
dalej ustawy ooś., § 3 ust. 1 pkt 70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity
Dz. U. z 2016 r., poz. 71), oraz art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora:
Gospodarstwo Rolne „Wonieść” Sp. z o.o., Wonieść 51 A, 64-030 Śmigiel w którego
imieniu działa pełnomocnik Usługi Geologiczne i Handlowe Przemysław Kubsik
ul. Gruszkowa 12/18, 62 – 050 Mosina, postępowanie administracyjne w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu
urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych – zastępczej studni głębinowej nr 1A
na istniejącym ujęciu wód podziemnych w miejscowości Jezierzyce, gmina Śmigiel, na działce
nr geod. 2/14. Ponadto informuję, iż istnieje możliwość zapoznania się z treścią w/w decyzji
oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Poznaniu i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Poznaniu
w Urzędzie Miejskim Śmigla, Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, pokój nr 13.
Z up. Burmistrza Śmigla
Zastępca Burmistrza
/-/ Marcin Jurga

Obwieszczenie zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, wywieszone na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim Śmigla oraz na tablicy ogłoszeń Wsi Jezierzyce w celu podania do publicznej wiadomości.

