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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

strony  postępowania,  że  w  związku  z  prowadzonym  postępowaniem  administracyjnym  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”,  że w dniu 16.08.2018 r. w siedzibie Urzędu
Miasta  i Gminy  w  Staszowie  złożone  zostało  przez  Inwestora   uzupełnienie  i  wyjaśnienie  do
Raportu o oddziaływaniu na środowisko projektowanej chlewni w Oględowie, Gmina Staszów.

Mając na uwadze powyższe, zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 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 zwrócił  się  do  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony
Środowiska  w Kielcach  z prośbą  o  ponowne  uzgodnienie  warunków realizacji  przedmiotowego
przedsięwzięcia, oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie  z prośbą
o ponowne wydanie opinii. 

Biorąc pod uwagę powyższe, obowiązek zebrania i rozpatrzenia całego materiału dowodowego
w sposób  wyczerpujący oraz  zapewnienie  czynnego  udziału  stronom w postępowaniu,  a  także
szczególnie  skomplikowany  charakter  postępowania,  wyznacza  się  termin  wydania  decyzji
administracyjnej w przedmiotowej sprawie do dnia 30 listopada 2018 roku.

Jednocześnie Burmistrz Miasta i Gminy Staszów informuje, że zgodnie z art. 37 K.p.a., stronie
przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia.

Strony mogą zapoznać się z  aktami przedmiotowej  sprawy,  oraz wnosić  ewentualne uwagi
i wnioski  w  siedzibie  Urzędu  Miasta  i  Gminy  w  Staszowie,  ul.  Opatowska  31  (pokój  nr  7)
w godzinach pracy Urzędu (700 – 1500).

Obwieszczenie uznaje się za doręczone po 14 dniach od daty jego ogłoszenia.

Z up. BURMISTRZA
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