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OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA WASILKOWA

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018
r., poz. 2096 z poźn. zm.) w związku z art. 38 i art. 85 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 (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 20.03.2019 r. została wydana decyzja znak
BGGN.6220.25.2018.BK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

wykonaniu studni wierconej nr A1 o planowanej zdolności poboru wody (wydajności) 90 m 3 na godzinę i głębokości
96 m na terenie komunalnego ujęcia wody w Wasilkowie, m. Wasilków, w granicach działki o nr 563, obręb 13
Wasilków,

realizowanego na terenie gminy Wasilków na wniosek Wodociągów Białostockich Sp. z o. o. z dnia 31.12.2018 r.

Stronom postępowania służy prawo odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Wasilkowa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 49 kpa. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz
dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, w pokoju nr 13, od
poniedziałku do piątku w godzinach od 7 30 do 15 30, wtorki od 8 00 do 16 00.

Sprawę prowadzi: Beata Kozłowska– tel. 85 718 54 00 wew. 021

Załączniki
Obwieszczenie o wydanej decyzji.pdf (PDF, 420,63 KB)
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Czytaj więcej
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA
2019-01-25 09:38:07

Czytaj więcej
OBWIESZCZENIE Burmistrza Wasilkowa o wydanej decyzji środowiskowej dla
przedsięwzięcia polegajacego na budowie dwóch kurników do hodowli brojlerów o
obsadzie 148 DJP i 158 DJP, wraz z niezbędną infrastrukturą, czterema zbiornikami
(zakryte szczelne) na ścieki technologiczne, silosami na paszę dwa na każdy kurnik,
instalacją LPG (3 zbiorniki naziemne o pojemności 6,4m3 ) studnią głębinową na
działce o nr ewid. 285/1 (285/3 po podziale) położonej przy ul. Transportowej w
Sochoniach
2018-01-03 11:22:09

Czytaj więcej
OBWIESZCZENIE Burmistrza Wasilkowa
2017-10-18 10:25:18

Czytaj więcej
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wasilków na lata
2017-2023”.
2017-08-24 11:02:38

Czytaj więcej
OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwziecia poegajacego
na budowie budynku szkoleniowo - administracyjnego z garażem z przeznaczeniem na
prowadzenie działalności ośrodka doskonalenia techniki jazdy oraz nawierzchni
utwardzonej (tor z placem do doskonalenia techniki jazdy oraz manewrów
technicznych) wraz z murami oporowymi oraz z infrastrukturą techniczną,
realizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 1119, 1120, 1121 położonych
przy ul. Supraślskiej oraz ul. Romana Dmowskiego w Wasilkowie, powiat białostocki,
województwo podlaskie
2017-03-02 10:09:34

Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego
na budowie budynku biurowo-magazynowego z częścią socjalną wraz z parkingami i
niezbędną infrastrukturą techniczną w Wasilkowie przy ul. Zakładowej, realizowanego
na działkach nr ewid. 6068, 6069, 6074, 6075, gmina Wasilków
2017-02-13 09:00:27
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OBWIESZCZENIE obręb Wasilków (m. Horodnianka)
2017-01-16 10:48:37

Czytaj więcej
OBWIESZCVZENIE o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego
na: „Przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1394 B Sielachowskie – Osowicze
ze zjazdami, przebudową przepustu, z budową i przebudową infrastruktury technicznej
(gm. Wasilków)”
2017-01-05 09:34:45
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