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OBWIESZCZENIE
o udziale spoleczenstwa w postypowaniu w sprawie wydania decyzji 0 srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiywziycia pod nazwq. ." Wykonanie czwartorzydowego ujycia
w6d podziemnych zlokalizowanego na dzialce ill 386/2 w miejscowosci Krypiny".
Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 7 i art. 79 ust. 1 , w zwiq.zku z art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (t.j. Dz.
U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.),
W6jt Gminy Krzeszyce
podaje do publicznej wiadomosci infonnujy 0 procedurze udzialu spoleczenstwa
przeprowadzanej w ramach postypowania w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiywziycia pod nazwq. ." Wykonanie
czwartorzydowego ujycia w6d podziemnych zlokalizowanego na dzialce ill 386/2
w miej scowosci Krypiny".
Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych 0 mozliwosci:
- zapoznania siy z niezbydnq. dokumentacjq. sprawy (w tym: wnioskiem 0 wydanie decyzji
wraz z zalq.cznikami i uzupelnieniami, kartq. infonnacyjnq. przedsiywziycia, opiniami i
uzgodnieniami organ6w wsp61dzialajq.cych); dokumentacja sprawy dostypnajest w siedzibie
Urzydu Gminy w godzinach pracy Urzydu, a takZe na stronie bip urzydu. W okresie stanu
zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii ogloszonego z powodu COVID-19, w
przypadku braku mozliwosci osobistego zapoznania siy z aktami sprawy mozliwy jest kontakt
telefoniczny pod ill. 95/7573161 wew.26, w godzinach urzydowania lub poprzez poczty
elektronicznq. na adres: sekretariat@krzeszyce.pl, celem ustalenia aktualnych mozliwosci oraz
sposobu i miejsca udostypnienia stronie akt sprawy.
- skladania uwag i wniosk6w w fonnie pisemnej, ustnie do protokolu lub za pomocq. srodk6w
komunikacji elektronicznej bez koniecznosci opatrywania ich kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, w tenninie 30 dni, od 30.11 2021 r. do 29.12.2021 r. na adres: Urzq.d Gminy
Krzeszyce u1. Skwierzynska 16 66-435 Krzeszyce, poczta elektroniczna:
sekretariat@krzeszyce. p1.
Planowana inwestycja naleZy do przedsiywziyc mogq.cych znaczq.co oddzialywac na
srodowisko, zgodnie z rozporzq.dzeniem Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiywziyc mogq.cych znaczq.co oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839
ze zm.).
Organem wlasciwym do wydania decyzji w tej sprawie jest W6jt Gminy Krzeszyce.
Przed wydaniem decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach, W6jt uzgadnia warunki
realizacji przedsiywziycia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Gorzowie
Wlkp. oraz Dyrektorem Zarzq.du Zlewni w Gorzowie Wlkp., a takze zasiyga opinii
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulycinie.
Kazdy rna prawo skladania uwag i wniosk6w w postypowaniu wymagajq.cym udzialu
spoleczenstwa.

Zlozone uwagi i wnioski zostanq. rozpatrzone przez przed wydaniem decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Obwieszczenie zamieszcza siy na tablicy ogloszen w siedzibie Urzydu Gminy Krzeszyce, na
stronie intemetowej Urzydu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz poprzez
zamieszczenie na tablicy ogloszen Solectwa Krypiny.

