
 

 

 

 

 
RGN.I.6220.10.2020                                                                 Łysomice, dnia 16.01.2023 r. 

 

                     

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E 

 

Wójta Gminy Łysomice 

 

 
Na podstawie 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 (Dz. U. z 2022 r.,  
poz. 1029 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację  

 
o wydanej w dniu 16.01.2023 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: 
RGN.I.6220.10.2020 dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu dwóch urządzeń 
umożliwiających pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworami 
studziennymi nr 1 (awaryjny) i nr 2 (podstawowy), o wydajności do Q = 15,0 m3/h każdy,  
na działce nr 79/4 położonej w miejscowości Kamionki Małe, obręb Kamionki Małe, gmina 
Łysomice. 
 

Z treścią decyzji (dostępną również jako załącznik niniejszego obwieszczenia) oraz 
dokumentacją sprawy, w tym opiniami: Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
Zarządu Zlewni w Toruniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarny w Toruniu oraz 
uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, można zapoznać 
się zgodnie z zasadami zawartymi w dziale II uouioś, w siedzibie Urzędu Gminy Łysomice,  
ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice, w godz. od 7.30 do 15.00 /od poniedziałku do piątku/. 

 
Stronom postępowania od przedmiotowej decyzji służy odwołanie do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, które należy wnieść  
za pośrednictwem Wójta Gminy Łysomice w terminie 14 dni od dnia jej opublikowania,  
oraz prawo do zrzeczenia się odwołania. 

Strona może w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania złożyć  
do tut. organu oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem 
doręczenia tut. organowi  oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez 
ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 

 
 

Wójt Gminy Łysomice 

mgr inż. Piotr Kowal 

 

 

      

 

 

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Łysomice. Klauzulę informacyjną RODO 

zamieszczono na stronie www.bip.lysomice.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Łysomice, 

ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice. 


