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OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego
( t. j. Dz. U. 2017 poz. 1257), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku
o udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1405 ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów 
zawiadamia

że w dniu 15.11.2017 r.  wpłynął  wniosek  Stowarzyszenia na rzecz rozwoju ekologii  i  ochrony
środowiska w sprawie powołania biegłego w celu weryfikacji raportu oddziaływania na środowisko
ww. przedsięwzięcia, który według Stowarzyszenia zawiera wiele błędów.

Zgodnie z art. 84 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego
(t.  j.  Dz.  U.  2017  poz.  1257)  gdy  w  sprawie  wymagane  są  wiadomości  specjalne,  organ
administracji publicznej może zwrócić się do biegłego lub biegłych o wydanie opinii. Ponadto art.
75 § 1 ww. ustawy mówi, że jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do
wyjaśnienia  sprawy,  a  nie  jest  sprzeczne  z  prawem.  W  szczególności  dowodem  mogą  być
dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny. 

W  związku  z  powyższym,  mając  na  uwadze  skomplikowany  charakter  przedmiotowego
postępowania oraz ciążący na organie administracji publicznej obowiązek w sposób wyczerpujący
zebrania  i  rozpatrzenia  całego  materiału  dowodowego,  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  postanowił
dopuścić do przedmiotowego postępowania dowód w postaci opinii biegłego z zakresu ochrony
środowiska, dotyczącej oceny raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa
chlewni macior i odchowu prosiąt wraz z urządzeniami towarzyszącymi, na  działkach nr 696 i 697
na terenie wsi Oględów, gmina Staszów”.

W dniu 01.12.2017 r. przystąpiono do procedury wyłonienia biegłego w celu oceny raportu.
Termin zakończenia procedury dotyczącej wyłonienia biegłego i sporządzenia opinii określono na
dzień 15.02.2018 r.

Decyzja  administracyjna  w  przedmiotowej  sprawie  zostanie  wydana  po  otrzymaniu  opinii
dotyczącej  oceny  raportu  oddziaływania  na  środowisko  przedsięwzięcia  pn.  „Budowa  chlewni
macior  i odchowu prosiąt  wraz z urządzeniami  towarzyszącymi,  na  działkach nr  696 i  697 na
terenie wsi Oględów, gmina Staszów”.
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