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Słubice, 28 lipca 2017 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływaniu na środowisko (t.j. Dz. U. z
2017 r., póz. 1405) oraz art. 49 i art. 10 § l ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2017 r., póz. 1257), w związku z wnioskiem Gminy Słubice,
ul. Płocka 32, 09-533 Słubice, Wójt Gminy Słubice informuje, że
postanowieniem z dnia 28 lipca 2017 r. nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia
mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Budowa
urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych z utworów
czwartorzędowych z dwóch istniejących studni głębinowych - nr l i nr 2 -
pracujących zespołowo, zlokalizowanych na działce nr ewid. 34/2 (docelowo
wg projektowanego podziału ewidencyjnego na działce nr ewid. 34/5) obręb
0001 - Alfonsów, gmina Słubice, powiat płocki, woj. mazowieckie, w ilości
nieprzekraczającej 107,5 m /h, dla potrzeb zaopatrzenia wodociągu
gminnego".

Z treścią ww. postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy
Słubice, ul. Płocka 32, pokój nr 11, w godz. 7.30- 15.30, w terminie 7 dni od
dokonania zawiadomienia (termin liczy się od upływu 14 dni od dnia
publicznego ogłoszenia).

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z zebranymi
dowodami i materiałami oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów
i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni.

Organem właściwym do wydania decyzji kończącej przedmiotowe
postępowanie administracyjne jest Wójt Gminy Słubice.

Liczba stron w postępowaniu przekracza 20, w związku z powyższym,
zgodnie 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 (Dz. U. z 2017 r., póz.
1257) zastosowany zostaje art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego
mówiący, iż strony mogą być zawiadamiane przez obwieszczenie lub inny
zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania. W
związku z powyższym obwieszczenie umieszczono na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Gminy Słubice www.ugslubice.bip.org.pL na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy Słubice oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Alfonsów.

Zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie
14 dni od dnia publicznego podania do ogłoszenia.

Krzyś


