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OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 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 2021r. póz. 247 ze zm.) w związku
z art. 9, art. 10, art. 36 § l iart. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021r., póz. 735 ze zm.)

Burmistrz Gminy W łoszczowa

zawiadamia, że termin wydania decyzji o środowiskowych uwanmkowaniach realizacji
przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi powiatowej nr 0248T Gościencin-
Silpia Ma ła", wszczętego na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie,
ul. Jędrzejowska 81, 29-100 Włoszczowa działającego za pośrednictwem Pełnomocnika,
zostaje przedłużony do dnia 25.01.2022r. z uwagi na oczekiwanie na opinie Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach.

Jednocześnie informuję, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we
Włoszczowie opinią sanitarn ą znak: NZ.9022.5.29.2021 z dnia 14.09.2021r., wyraził
stanowisko, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko, które podtrzymał pismem z dnia 10.11.2021r.

Również Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie" Dyrektor Zarządu Zlewni
w Piotrkowie Trybimalskim w dniu 15.12.2021r. przekazało do tut. Organu opinię
stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Włoszczowa oraz wywieszone na
tablicach ogłoszeń tut. Urzędu i w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia.

Infonnuję, że w myśl art. 49 Kpa, po upływie 14 dniowego terminu publicznego
ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, że nastąpiło jego doręczenie tj. do dnia
06.01.2022r.

Z aktami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Wydziale Mienia Gminnego,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Włoszczowa - pokój nr 34 (II piętro)
w godzinach pracy Urzędu.
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Rozdzielnik:
l) Tablice ogłoszeń
2) Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Włoszczowa
3) a/a.
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