Kijewo Królewskie, 15.06.2022r.
RGK.6220.1.3.2020.2022.AK
Obwieszczenie
Na podstawie 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 (Dz. U. z
2022r., poz. 1029 ze zm.), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze
zm.)
Wójt Gminy Kijewo Królewskie
informuje
strony postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na "wykonaniu urządzenia
umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 1 do
3

głębokości 90,0 m, o wydajności do Q = 54,0 m /h, projektowanym w miejscowości Szymborno, na terenie
działki o numerze ewidencyjnym 88, obręb 0009 Szymborno, gmina Kijewo Królewskie, powiat chełmiński,
województwo kujawsko-pomorskie w celu gospodarowania wodą w rolnictwie polegającego na nawadnianiu
ciśnieniowym za pomocą deszczowni szpulowej terenów znajdujących się na obszarze Chełmińskiego Parku
Krajobrazowego i częściowo na obszarze Natura 2000 - Zbocza Płutowskie, zlokalizowanych na terenie
gospodarstwa rolnego prowadzonego w miejscowości Gołoty, gmina Unisław oraz Szymborno, gmina Kijewo
Królewskie, powiat chełmiński, województwo kujawsko-pomorskie", o wydaniu:
- postanowienia znak: RGK.6220.1.3.2020.2022.AK z dnia 15.06.2022r. o podjęciu zawieszonego postępowania o
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.
W związku z powyższym informuję, że w trybie art. 10 § 1 k.p.a. strony mogą zapoznać się z aktami sprawy
oraz zgłaszać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Kijewo Królewskie, pok. 1a, w dniach pracy Urzędu, w
godzinach pracy Urzędu.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś
oraz art. 49 k.p.a. - zawiadomienie zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kijewo Królewskie,
Urzędu Gminy Unisław oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kijewo Królewskie oraz Urzędu
Gminy Unisław.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaję się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło
publiczne obwieszczenie.

