Wójt Gminy Wizna
pl. kpt. Władysława Raginisa 35
18-430 Wizna
Wizna, dnia 26 października 2021 r.
GŚ.6220.14.2021
OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie 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 2021 r. poz.
247 z późń. zm.), a także art. 10 § 1 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późń. zm.) zawiadamiam,
że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia, polegającego na wykonaniu otworu rozpoznawczo – eksploatacyjnego
w celu ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla potrzeb wodociągu
wiejskiego – grupowego w miejscowości Wizna – otwór studzienny nr 2 – na działce nr
geod. 1150 obręb Wizna, gm. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie został zebrany
materiał niezbędny do wydania decyzji.
Informuję także o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym
opiniami organów tj.: postanowieniem z dnia 15.10.2021 r., WSTII.4220.253.2021.MM
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych
II w Łomży, opinią z dnia 19.10.2021 r. nr 134.NZ.2021 Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Łomży oraz opinią z dnia 25.10.2021 r., BI.ZZŚ.5.4360.339.2021.HN
Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie w Urzędzie Gminy Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35, w dni robocze
w godzinach 800 – 1500, a także o możliwości zgłoszenia ewentualnych uwag lub
zastrzeżeń w terminie 7 dni od daty publicznego ogłoszenia.
Ze względu na ograniczenia związane z zagrożeniem epidemicznym
spowodowane pandemią COVID-19 zaleca się kontakt telefoniczny pod nr 86 888 90 00
bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP lub email:
sekretariat@gminawizna.pl z pracownikiem prowadzącym sprawę.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości w dniu 26
października 2021 roku poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Wizna, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wizna pl. kpt.
Władysława Raginisa 35 oraz przesłanie sołtysowi sołectwa Wizna I celem wywieszenia
go na tablicy ogłoszeń.
Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie
poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego
obwieszczenia i udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej.
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