
REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA

w KIELCACH

Kielce, dnia 21 października 2022 r.
WOO-I.420.12.2022.NS.Il

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 85 ust. 3, art. 38 ustawy w związku z art. 75 ust. l pkt l lit. d 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r.póz. 1029 ze zm.- cyt. dalej jako
„UUOŚ")

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach
podaje do publicznej wiadomości, że dnia 21.10.2022 r. wydana została decyzja znak: WOO-
I.420.12.2022.NS.9 o środowiskowych uwamnkowaniach dla przedsięwzięcia przedsięwzięcia polegającego
na zmianie sposobu użytkowania w kierunku rolniczym gruntu figiirującego w ewidencji gruntów
i budynków jako LsV o powierzchni 0,1867 ha na działce o nr ewid. 1030/1 obręb 0030 Żerniki Dolne,
gmina Stopnica, powiat buski.

Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach ul. Karola S2ymanowskiego 6, od poniedziałku do piątku,
w godzinach 730— IS30, po uprzednim uzgodnieniu sposobu z pracownikiem tutejszej Dyrekcji (ar telefonu
do kontaktu: 41 3435361 lub 41 3435363).

Ponadto treść decyzji od dnia 25.10.2022 r. zostanie udostępniona na okres 14 dni w Biuletynie
Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach w Zakładce Co roiiimy/Degiye
środowiskowe Rok 2022 aa stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach
https-.l I www.gov.pl I web I rdos-kielce.

Małgorzata Olesińska
p. o. Zastępcy Regionalnego Dyrektora

Ochrony Środowiska
Regionalnego Konserwatora Przyrody

w Kielcach
/-podpisany cyfrowo/

Obwieszczenie nastąpiło w dniach: od ................. do
Sprawę prowadzi: Nina Siudak
Telefon kontaktowy: (41) 3435361 lub (41) 3435363
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Ottzvtnuia:

l. Pan Leszek Lech
2. Podanie do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie wywies2oae aa tablicach ogłoszeń:

— UMiG Stopnica
- w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach
- w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach

3.aa

Alt. 38 UUOŚ „Organ właśdwy do wydania decyzji podaje do publicznej wiadomośd informację o wydanej
decyzji i o możliwościach zapozaaaia się z jej treścią".
Art. 85 ust. 3 UUOS „Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej
po przeprowadzeniu oceny oddziaływaiua przedsięwzięda na środowisko, niezwłocznie po jej wydaniu,
podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią
oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. l,
a także udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na sttonie podmiotowej
obsługującego go urzędu tteść tej decyzji. W informacji wskazuje się dzień udostępnienia treści decyzji.
Przepis stosuje się odpowiednio do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej bez
przeprowadzenifl oceny oddziaływania przedsięwzięcia aa środowisko".

^.
••*%;t

^
1 
I"
%
i
;,!

,*



REGIONALNA DYREKCJA
OCHRONY ŚRODOWISKA

w KIELCACH
uL Szymaaowsktg3 6,25-361 Hebe

WOO-I.420.12.2022.NS. 12
Kielce, dnia 21 października 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2
28-130 Stopnica

W związku z zakończeniem postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania w kierunku
rolniczym gruntu figurującego w ewidencji gruntów i budynków jako LsV o powierzchni 0,1867 ha
na działce o nr ewid. 1030/1 obręb 0030 Żemiki Dolne, gmina Stopnica, powiat buski, uprzejmie proszę
o wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu, w niiejscu realizacji przedsięwzięcia — obręb Zemikl Dolne
oraz zaniieszczenie na strome Biuletynu Informacji Publicznej załączonych obwieszczeń lub ich kopii na
okres 14 dni tj. od dnia 25.10.2022 r. do dnia 08.11.2022 r. (włącznie) lub powiadomienie stron winny
zwyczajowo przyjęty sposób.

Proszę o zwrot załączonego obwieszczenia po upływie terminu określonego w art. 49 § 2 k.p.a.
wraz z pieczęcią urzędu oraz zamieszczoną na nim adnotacją o miejscu, sposobach oraz terminach
poinformowania stron.

W załączeniu przekazuję obwieszczenie znak WOO-I.420.12.2022.NS.IO z dnia 21.10.2022 r. dot.
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz obwieszczenie znak: WOO-I.420.12.2022.NS.11
z dnia 21.10.2022 r. dot. podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu w/w decyzji.

Sprawę prowadzi: Nina Siudak
Telefon kontaktowy: (41)3435361 lub (41)3435363

Małgorzata Olesińska
p. o. Zastępcy Regionalnego Dyrektora

Ochrony Środowiska
Regionalnego Konserwatora Przyrody

w Kielcach
/-podpisany cyftowo/

Otrzymują:

l. Adresat + zał.
2. a/a.


