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Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania

Wójt Gminy Słubice, działając na podstawie art. 61 § 4, w związku z art. 10
§ l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2016 r. póz. 23 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 29 grudnia 2016 roku
wpłynął wniosek Gminy Słubice, ul. Płocka 32, 09-533 Słubice, o wydanie decyzji
0 środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na
„Budowie 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".

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest
Wójt Gminy Słubice, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na
środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Płocku.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości
zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie
pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 14 dni od dnia publicznego
ogłoszenia, w Urzędzie Gminy Słubice, ul. Płocka 32, 09-533 Słubice, pok. nr 11,
wgodz. 7.30- 15.30.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Słubice
przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

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 (t.j. Dz. U. z 2016 póz.
353 ze zm.), zastosowany zostaje art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego,
zgodnie z którym 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.pl, na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Słubice oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Alfonsów.
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