
WÓJT GMINY IMIELNO

Znak: DOŚ.6220.3.8.2015

OBWIESZCZENIE

Imielno 03.08.2015 r.

Na podstawie art. 49, art., 61 S 1,4 oraz art. lO S 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze
zmianami / oraz 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 / tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze
zmianami /

WÓJT GMINY IMIELNO

podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 03.08.2015 r. wydane zostało zawiadomienie o tenninie załatwienia sprawy tj.
wydanie postanowienia, o którym mowa wart. 63 ustawy z dnia 03 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

postanowienia eo do potrzeby przeprowlldzenia oceny oddzialywania lub braku
potrzeby przeprowadzenia oeeny na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:
"budowie mini browaru restlluracyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą
zlokalizowllnej w Bełku w gminie Imielno"

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w miejscowości Bełk Gminy Imielno

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach ewidencyjnych oznaczonych w jednostce
ewidencyjnej Imielno, obręb l Bełk nr 404,403,402,401,400,399,398,579,580,581,
582,583,584,590,238,239.

Przedsięwzięcie polegać będzie na:
Budowie mini browaru restauracyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą takąjak : pobór
wód podziemnych, oczyszczalnia ścieków oraz przebudowa i rozbudowa stawów rybnych
wraz z budowlami piętrząco upustowymi na rzece Mierzawce, budowie parkingu
l) przedmiotowa inwestycja budowa browaru restauracyjnego zlokalizowana będzie na
działkach o nr ew. 404, 403, 402, 401, 400, 399, 398.
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2) pobór wód podziemnych na działce o m ew. 404,
3) oczyszczalnia ścieków na działce o nr ew. 398, 399,
4) przebudowa i rozbudowa stawów rybnych na działkach o nr ew. 238, 239, 399, 400,

401,402,403,404, 579, 580, 581, 582, 583, i584,
5) budowle piętrząco - upustowe dla potrzeb stawów na działce 590
6) parking na terenie działek o nr ew. 399, 400, 40 I, 402, 403, 404.

Stronami postępowania są właściciele, współwłaściciele lub spadkobiercy nieruchomości
znajdujących się w granicach przedsięwzięcia i nieruchomości przyległych.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt
Gminy Imielno.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Urzędzie Gminy w Imielnie ul. Cmentarna 7;
28-313 Imielno w godzinach 7'5 _1515

W myśl art. 49 Kpa po upływie 14 - dniowego publicznego ogłoszenia niniejszego
obwieszczenia należy uznać iż doręczenie zostało dokonane.
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