
Staszów, 02.08.2018 r.

IKOŚ.6220.04.2018.II

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie Art. 21 ust. 2 pkt. 9, oraz art. 85 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

podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie

danych informacji  o wydaniu DECYZJI stwierdzającej  brak obowiązku przeprowadzenia oceny

oddziaływania  przedsięwzięcia  na  środowisko  dla  planowanego  przedsięwzięcia  mogącego

potencjalnie  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  pn. „Rozbudowa  i  przebudowa  stacji

elektroenergetycznej 110/30/15 kV Grzybów”

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji oraz z zamierzeniami inwestycyjnymi

Wnioskodawcy zawartymi w niezbędnej dokumentacji,  w tym z opinią  Regionalnego Dyrektora

Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie

i  Państwowego  Gospodarstwa  Wodnego  Wody  Polskie,  Zarząd  Zlewni  w  Sandomierzu,  które

znajdują się w aktach sprawy,  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31

(pokój nr 7 ).

Z up. Burmistrza
  dr Ewa Kondek

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy



Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i
jego ochronie

Lp Karta informacyjna

1 Numer karty/rok 50/2018
2 Rodzaj dokumentu Decyzja

3 Temat dokumentu inne

4 Nazwa dokumentu Decyzja  w sprawie  braku obowiązku 
przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko dla 
planowanego przedsięwzięcia mogącego 
potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko

5 Zakres przedmiotowy dokumentu – 
opis dokumentu

Decyzja  w  sprawie   braku  obowiązku
przeprowadzenia  oceny  oddziaływania
przedsięwzięcia  na  środowisko  dla
planowanego  przedsięwzięcia  mogącego
potencjalnie  znacząco  oddziaływać  na
środowisko  pn.: „Rozbudowa  i  przebudowa
stacji  elektroenergetycznej  110/30/15  kV
Grzybów”

6 Obszar, którego dokument dotyczy, 
zgodnie z podziałem 
administracyjnym kraju

Województwo: Świętokrzyskie
Powiat: Staszów
Gmina: Staszów

7 Znak sprawy IKOŚ.6220.04.2018.II
8 Dokument wytworzył Urząd Miasta  i Gminy Staszów

9 Data dokumentu 02.08.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
11 Data zatwierdzenia dokumentu
12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy Staszów, Wydział 

Infrastruktury Komunalnej i Ochrony 
Środowiska pokój nr 7 tel.   15 864 83 44 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu

14 Czy dokument jest ostateczny nie
15 Numery kart innych dokumentów     

w sprawie
45/2018, 18/2018

16 Data zamieszczenia w wykazie 
danych o dokumencie

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji

18 Uwagi

Z up. Burmistrza
  dr Ewa Kondek

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy


