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INFORMACJA O WYDANEJ DECYZJI
PRZEZNACZONA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Działając na podstawie oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 – j.t. ze zm.), podaję do publicznej wiadomości, że
w dniu 12.12.2016 r., na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia – Pana
Andrzeja Sadlakowskiego, Burmistrz Gminy Zakroczym wydał decyzję nr 198/2016 o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór
wód podziemnych – studni głębinowej o głębokości ok. 52 m i wydajności 30 m 3/h z przeznaczeniem do
podlewania planowanych upraw rolnych, na nieruchomości o nr ew. 22 położonej w obr. 02-07 Zakroczym,
ul. Ostrzykowizna, w Gminie Zakroczym.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią
decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Warszawie w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
przedmiotowego przedsięwzięcia. Jednocześnie informuję, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nowym Dworze Mazowieckim nie wydał w terminie opinii w przedmiotowym zakresie, jednakże na
podstawie art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko –
niewydanie przez właściwe organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przedmiotowej opinii, odpowiednio
w terminie (…), traktuje się jako brak zastrzeżeń.
Powyższa dokumentacja dostępna jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Zakroczym,
w Wydziale Inwestycji i Rozwoju, pokój nr 1, w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek,
piątek - w godzinach: 8.00-16.00; wtorek - w godzinach: 9.00-17.00.
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