
REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA

w KIELCACH
Kielce, dnia 12 września 2022 r.

WOO-I.420.12.2022.NS.7
OBV^IESZCZENIE

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 36, oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., póz. 735 ze zm. - cyt. dalej jako „k.p.a.") w związku 2 art. 74 ust. 3
i art. 75 ust. l pkt l lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach odd2iaływania
na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., póz. 1029 ze zm. - qrf dalej jako „UUOS"),

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach

zawiadamia strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania
decy2]i o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu
użytkowania w kierunku rohiiczym gruntu figurującego w ewidencji gruntów i budynków jako
LsV o powierzchni 0,1867 ha na działce o nr e-wid. 1030/1 obręb 0030 Żemiki Dolne, gmina Stopnica,
powiat buski, oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia, co do zebranych dowodów i materiałów
oraz zgłoszonych żądań.

Biorąc pod uwagę powyższe pr2edłużam termin wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach do 21.10.2022 r. Jednocześnie infonnuję o prawie do wniesienia ponaglenia zgodnie
z art. 37 k.p.a.

Ponadto zawiadamiam, że Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem znak: KR.ZZS-4.4360.163.2022.BS z dnia 25.08.2022 r.
(data wpływu 06.09.2022 r.) wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny odd2iaływania
planowanego przedsięwzięda na środowisko.

W myśl art. 49 Kpa, zawiadomienie stron postępowania o czynnościach następuje w formie
publicznego obwieszczenia. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym
nastąpiło publiczne obwieszczenie. Wskazuje się dzień 15.09.2022 r. jako dzień, w którym nastąpiło
publiczne obwieszczenie.

Decyzja kończąca postępowanie zostanie wydana nie wcześniej niż po upływie 7 dni
od dnia doręc2enia niniejszego za^wiadomienia.

Z aktami sprawy można zapoznać się w pokoju nr 120 w Wyd2iale Ocen Oddziaływania
na Środowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach po uprzednim umówieniu
się z pracownikiem tutejszej Dyrekcji (nr telefonu do kontaktu: 41 3435361 lub 41 3435363).

Małgorzata Olesińska
p. o. Zastępcy Regionalnego Dyrektora

Regionalnego Konserwatora Przyrody
w Kielcach

/-podpisany cyfrowo/

Obwieszczenie nast^iiło w dniach: od ................. do
Sprawę prowadzi: Nina Siudak
Telefon kontaktowy: (41) 3435361 lub (41) 3435363


