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OBWIESZCZENIE  
O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów, działając na podstawie art. 33 ust 1, w związku z art. 79
ust.  11  ustawy 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  (t.  j.  Dz.  U.   2016   poz.  353)  podaję  do  publicznej  wiadomości   informację
o ponownym  rozpoczęciu  procedury  udziału  społeczeństwa  w  sprawie  wydania  decyzji
o środowiskowych  uwarunkowaniach  realizacji  przedsięwzięcia  pn.  „Budowa  chlewni  macior
i odchowu prosiąt wraz z urządzeniami towarzyszącymi, na  działkach nr 696 i 697 na terenie
wsi Oględów, gmina Staszów.”  

Postępowanie w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji ww.
przedsięwzięcia zostało wszczęte na wniosek Pani Urszuli Cichoń.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji ww. przedsięwzięcia jest  Burmistrz Miasta i Gminy Staszów. Decyzja w przedmiotowej
sprawie wydana będzie z uwzględnieniem warunków określonych przez Regionalnego Dyrektora
Ochrony  Środowiska  w  Kielcach w  postanowieniu  znak:  WOO-II.4242.17.2017.GO.1  z  dn.
05.04.2017  r.  oraz Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Staszowie
w postanowieniu znak: SE V-4471/2/17 z dn. 28.03.2017 r.

Jednocześnie  zawiadamiam  wszystkich  zainteresowanych  o  możliwości  zapoznania  się
z  niezbędną  dokumentacją  sprawy,  składania  uwag  i  wniosków  w  terminie  21  dni  od  daty
ukazania się niniejszego obwieszczenia tj.  od dnia 28 kwietnia 2017 r. do dnia 19 maja 2017 r.,
w  siedzibie  Urzędu  Miasta  i  Gminy  w  Staszowie,  ul.  Opatowska  31,  Wydział  Infrastruktury
Komunalnej i Ochrony Środowiska (pokój nr 7), w godzinach 700 – 1500. Uwagi mogą być wnoszone
w formie pisemnej lub ustnej do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez
konieczności  opatrywania  ich  bezpiecznym  podpisem  elektronicznym,  na  adres  e-mail:
biuro@staszow.pl. Złożone uwagi i wnioski będą rozpatrzone przez  Burmistrza Miasta i  Gminy
Staszów przed wydaniem decyzji.      

Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
 

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, w Biuletynie
Informacji Publicznej (www.bip.staszow.pl), w miejscu planowanego przedsięwzięcia, na tablicach
ogłoszeniowych sołectw Oględów i Sielec,  osiedla Oględowska i osiedla Staszówek.
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