
Kórnik, dnia 11 czerwca 2021 roku 

WB1-OSR.6220.15.2021 
 

 

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE 

o wydaniu decyzji środowiskowej  
 

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 roku, poz. 247 z późn. zm.) 

 

podaję  do  publicznej  wiadomości informację 

o r a z 

na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania 

administracyjnego  (Dz. U. z 2021 roku, poz. 735) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś 

 

zawiadamiam  strony  postępowania 

 

o wydanej w dniu 11 czerwca 2021 roku decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik 

znak: WB1-OSR.6220.15.2021 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wierceniu wykonywanym  

w celu zaopatrzenia w wodę, urządzenie umożliwiające pobór wód podziemnych o zdolności 

poboru 30 m
3
/h na terenie działki nr ewid. 254/1, obręb Biernatki oraz melioracje wodne na 

terenie działek o nr ewid.  254/1 i 253/5, obręb Biernatki, gmina Kórnik oraz na działkach  

o nr ewid. 12, 14/4 i 15, obręb Trzebisławki, gmina Środa Wlkp. Niniejsza decyzja oraz 

dokumentacja sprawy, w tym opinie: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Poznaniu, Dyrektora Zarządu Zlewni w Poznaniu oraz Dyrektora Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy 

Kórnik są do wglądu w siedzibie Wydziału Środowiska i Rolnictwa, od poniedziałku  

do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.  

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 

związanego z zakażeniami  wirusem SARS-CoV-2, zapoznanie z dokumentacją postępowania 

będzie możliwe po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem prowadzącym postępowanie  

w celu ustalenia czasu, miejsca i sposobu udostępnienia akt (e-mail: 

ochrona.srodowiska@kornik.pl, tel. 61 8 170 411 wew. 671).  

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, niniejsze 

zawiadomienie - obwieszczenie zostaje podane stronom postępowania poprzez zamieszczenie 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kórnik i na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik pod adresem https://bip.kornik.pl/kornikm/ 

 Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od 

dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma  w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

 

 
Zawiadomienie - obwieszczenie zostało udostępnione 

w Biuletynie Informacji Publicznej 

w dniu ……………………... 

 

 

 

https://bip.kornik.pl/kornikm/

