
   

 
 
 
             
 
                       
                              

 
            Borne Sulinowo, dnia 25.10.2011r. 
 

RI.7624-38/2009/2011 
 
 

OBWIESZCZENIE 
 
 

 Burmistrz Bornego Sulinowa, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 
ust. 1 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. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, Ŝe w dniu 29.09.2009r. wpłynął 
wniosek Fundacji im. Stanisława Karłowskiego Juchowo 54A, 78-446 Silnowo o wydanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej dla gospodarstwa Juchowo 
i oczyszczalni ścieków korzeniowej na terenie działki nr 2/15 oraz dwóch ujęć wody 
podziemnej na terenie działki nr 3/1 obręb Juchowo w miejscowości Juchowo, 
gm. Borne Sulinowo. 

  
Mając na uwadze, Ŝe planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć 

mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jak i przedsięwzięć mogących 
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej 
sprawie jest Burmistrz Bornego Sulinowa, zaś organami biorącymi udział w ocenie 
oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku i Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Szczecinie.  

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o moŜliwości zapoznania się 
z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej 
i ustnej do protokołu, w terminie od 28.10.2011r. do 21.11.2011r. w Urzędzie Miejskim w 
Bornem Sulinowie pok. nr 30 w godz. od 900 do 1300. ZłoŜone uwagi i wnioski zostaną 
rozpatrzone przez Burmistrza Bornego Sulinowa przed wydaniem decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

 
 
 
  
 
 
 Zamieszczono:  
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie; 
- na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie; 
- w miejscu planowanego przedsięwzięcia 
 

Gmina Borne Sulinowo

Burmistrz
Bornego Sulinowa

Aleja Niepodległości 6    78-449 Borne Sulinowo
tel. (094) 37 34 120     fax (094) 37 34 133

www.bornesulinowo.pl
bornesulinowo@bornesulinowo.pl


