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Włoszczowa, dn. 31.08.2021r.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o wszcz ęciu post ępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji
oś
realizacji przedsi ęwzi ęcia
rodowiskowych uwarunkowaniach
Zawiadamiam na podstawie art. 9, art. 10 § l, art. 49,art. 61 § l i§4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. póz. 735 ze zm.)
o wszczęciu na wniosek Zarz ądu Dróg Powiatowych we Włoszczowie, ul. Jędrzejowska 81, 29-100
Włoszczowa działaj ącego za po ś
rednictwem Pełnomocnika, postępowania admmistracyjnego
w sprawie wydania decyzji o ś
rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
ciencin —Silpia Mata".
polegającego na „Rozbudowie drogi powiatowej nr 0248T Goś
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pa ź
dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji
rodowiska oraz o ocenach
o ś
rodowisku i jego ochronie, udziale społ eczeństwa w ochronie ś
z
ze
zm.)
2021r.,
w
247
oddział ywania na ś
rodowisko (Dz. U.
przypadku, gdy liczba stron
póz.
rodowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, stosuje się
postępowania o wydanie decyzji o ś
przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący powiadomienie stron
o czynnoś
ciach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej
miejscowoś
ci sposób publicznego ogłaszania.
Jednocześ
e tut. Organ pismem z dnia 31.08.2021r., na podstawie art. 64 ust. l
nie informuję, ż
ustawy
l,
2
4
i
rodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
o udostępnianiu informacji o ś
pkt
rodowiska oraz o ocenach oddział ywania na ś
rodowisko, wystąpił do Państwowego
w ochronie ś
rodowiska
Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wł oszczowie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Ś
w Kielcach, Dyrektora Zarz ądu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim z pro ś
bą o opinięco do potrzeby
rodowisko, a w przypadku
przeprowadzenia oceny oddział ywania planowanego przedsięwzięcia na ś
rodowisko.
stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddział ywaniu przedsięwzięcia na ś
rodowiskowych uwarunkowaniach jest
Stroną post ępowania w sprawie wydania decyzji o ś
ci znajdującej się
wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomoś
w obszarze, na który b ędzie oddziaływa ćprzedsi ęwzięcie w wariancie zaproponowanym przez
wnioskodawcę, z zastrzeż
eniem art. 81 ust. l. Przez obszar ten rozumie się:
l) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się
w odległ oś
ci 100 m od granic tego terenu;
2) dział ki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub uż
ytkowania przedsięwzięcia został yby
rodowiska, lub
ci ś
przekroczone standardy jako ś
e
3) działki znajduj ące sięw zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzi ęcia, które moż
ci, zgodnie z jej aktualnym
wprowadzić ograniczenia
w zagospodarowaniu nieruchomoś
przeznaczeniem.
W związku z powyż
szym informuję, ż
e zgodnie z art. 10 § l K.p.a. strony przedmiotowego
w siedzibie Urzędu Gminy Wł oszczowa przy
ć
mog
zapozna
si
z
aktami
sprawy
postępowania
ę
ą
ul. Partyzantów 14, II piętro, pokój 34, w godzinach 8°° -16°°, wnieść
ewentualne uwagi i wnioski.
Obwieszczenie zamieszcza sięna
okres czternastu dni od dnia 31.08.2021r.
do dnia 14.09.2021r.
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Rozdzielnik:
l. Tablice ogłoszeń.
2. Biuletyn Infonnacji Publicznej Gminy Włoszczowa,
3. a/a.
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