
WÓJT GMINY IMIELNO

lnak: DOŚ.6220.3.23.2015.2016

OBWIESZCZENIE

Imielno 16.02.2016 r.

Na podstawie ar!. 49, an., 61 ~ 1,4 oraz ano 10 ~ 4 ustal"Y z dnia 14 ezerv.'ea 1960 r.-
Kodeks postąpowallia administraq'jnego I tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 I oraz ano
74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pużdzicmika 2008 r. o udostąpnianiu infomlacji o środowisku i jego
ochronie, udziale spolcczcilstwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko I tekst jednolity Dz.. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami I

wó.rr (;MINY J:\IIELNO

podaje do pur.liezncj wiadomości

i:e w dniu 09.02.2016 r. wstało ,Jożone rz.ez P.P. Joannę Fostriak i !v1arcina Fostriak na
wezwanie Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Kielcach nr WOO-
11.4240.169.2015.KKJ.3 z dnia 02.09.2015 r. lłZupclnienie dn kany informacyjnej
pnedsięwl.ięcia pod nazwą:

"bllllflwa mini brnwaru r~s("urac}'jncg" "'nu., l"",a"-'Y'''lcą infra.,truktur'l
zlokalizowanej w Edku w gminie 'mielno"

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięda,

Prze<hię\\7ięcie realizowane będzie Wmiejscowości Belk Gminy Irnielno

Prl.Cdsiąwzięcic zlokaliwwaJlc lX;dzic na działkach ewidencyjnych oznaczonych wjcdnostcc
cwidcncyjnej Imiclno, obn;b I Bełk nr 404,403,402,401.400.399,398,579,580.581,
5&2,5&3. 5&4,590. 23&. 239.

Przedsięwzięcie polegać b<;<biena:
Budowic mini browaru restauracyjnego wraz z towarzysz.ac,! infrastrukturą taką jak : pooor
wód podziemnych, oczyszczalnia ścieków oraz przcbudowa i rozbudowa stawów rybnych
Wf"'" 7 bwjowlami pięlrzącO upustowymi na rdce II.Jierz.all'ee,budowie parkingu.
l) przedmiotowa inwestycja budowa br(maru reslauracyjnegu zlnkali/.owana będzic na
działkach o nr cw. 404. 403, 402. 401. 400. 399, 398,

2) pobór wód podzicmnych na dzialce o nr ew. 404,
3) oczyszczalnia scicków na dzialcc o nr cw. 398, 399,



4) przebudowa i rozbudowa stawow rybnych na działkach.o nr ew. 238, 239, 399, 400,
401,402,403,404,579,580, 58l, 582, 583, i584,

5) budowle piętrząco - upustowe dla potrzeb stawów na działee 590
6) parking na terenie działek o nr ew. 399, 400, 401,402,403,404.

Stronami post~powania są właściciele, współwla~cieid~ lub spadkobiercy nieruchomości
znajdujących się w granicach pnedsięwzięcia l ni~ruchomości przyległych.

Organem właściwym do wydania decylJi o środowiskO"'"'Jch uwarunkowaniach jest Wójt
Gminy Imic!no.

Z uzupełnieniem karty informacyjncj strony mogą się ;>..apoznaćw Urzędzie Gminy w
Imielnie ul. Cmcntarna 7; 28-313 Imielno w godzinach poniedziałek od 800do lóoo od
wtorku do piątku od 711do ł511

W myśl art. 49 Kpa po upływie 14 ~ dniowego publicznego ogłoszenia niniejszego
obwieszczenia nale:ty uznać iż doręczenie zostało dokonane.
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