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Poznań, 05.06.2020r.

Wójt Gminy Kleszczewo
ul. Poznańska 4
63-005 Kleszczewo
Dot.: wniosku Wójta Gminy Kleszczewo znak OR.6220.8.2020 z dnia 27.05.2020r. (data wpływu
03.06.2020r.) w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na wykonaniu
wiercenia w celu zaopatrzenia w wodę oraz urządzenia umożliwiającego pobór wód
podziemnych o zdolności poboru wody 35m3/h
W nawiązaniu do wniosku Wójta Gminy Kleszczewo znak OR.6220.8.2020 z dnia 27.05.2020r.
(data wpływu 03.06.2020r.) w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającejna wykonaniu wiercenia
w celu zaopatrzenia w wodę oraz urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności
poboru wody 35m3/h planowanego do realizacji w Krerowie 21 tut. organ informuje, iż zgodnie
z art. 64 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 2 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. z 2020r., poz. 283 z późn. zm.) Państwowa Inspekcja Sanitarna
jest organem właściwym do wydawania opinii w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji,
o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1–3, 10–19 i 21–27 oraz uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach
w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących; wnioskowana
inwestycja dotyczy przedsięwzięcia określonego w art. 72 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy tj. pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych.
W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu odstępuje
od zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie z uwagi na brak podstaw prawnych do wydania opinii.

Otrzymują:
1. Wójt Gminy Kleszczewo
ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo (ePUAP)
2. Usługi Geologiczne Maja Sroczyńska /pełnomocnik/
ul. Michała Drzymały 12a/20, 60-613 Poznań
adres korespondencyjny: ul. Mickiewicza 30 L.U.2, 60-836 Poznań
3. a/a (D.K.)
Do wiadomości:
Strony postępowania zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.)

