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OGŁOSZENIE 

Zgodnie z art. 10 §1 KPA ( tj.Dz.U. z 2021 r,poz.735 ze zm.) informuję  , że został  zgromadzony 
materiał  dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w 
przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia pn : : wykonanie otworu poszukiwawczo- 
rozpoznawczego S-1 za wodą  w otworach kredy górnej celem przekształcenia w studnie 
głębinową  o wydajności 20m3  dla potrzeb nawadniania upraw na działce nr 532 w 
miejscowości Pełczyska gm. Złota projektowanego do realizacji przez Pana Sebastiana 
Dolińskiego . 

W związku z powyższym powiadamia się  strony o możliwości zapoznania się  z 
dokumentacją  sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Złota w Referacie Gospodarki 
Przestrzennej i Inwestycji, pokój nr 9 w godzinach urzędowania; 

Możliwości składania uwag i wniosków w powyższej sprawie w budynku, Urzędu Gminy 
Złota przy ul. Sienkiewicza 79, pok. nr  9 w terminie 7 dni od dnia niniejszego ogłoszenia. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Złota. 

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedmiotowego przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Złota. 

Zgodnie z art. 34 i art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, z późn. zm.) informuję, że 
uwagi i wnioski mogą  być  wnoszone: 

1.w formie pisemnej; 2 .ustnie do protokoł u; 3 .za pomocą  
ś rodków komunikacji elektronicznej bez konieczno ś ci 
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o 
którym mowa w ustawie z dnia 18 wrze śnia 2001 r. o 
podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. 
z m . ) . 

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostawia się  bez rozpatrzenia. 
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