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OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

Zgodnie  z  art.  53  ust.  1  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz z art. 10 §
1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960  r.  Kodeks postępowania administracyjnego (j. t.
Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)             
    

zawiadamiam,

że  projekt  decyzji o  ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego  dla  przedsięwzięcia
obejmującego budowę pomostów pływających, budowę schodów terenowych, powiększenie
(poprzez rozbudowę) plaży, remont brzegów jezior poprzez budowę ścianki szczelnej PVC,
płotków faszynowych, odmulenie jezior metodą refulacji, remont dwóch przepustów i rowu
łączącego jeziora, remont schodów terenowych i punktu czerpania wody na cele pożarowe,
wzmocnienie  skarpy  nad  brzegiem  w  ramach  zadania  pod  nazwą:  „Kompleksowe
zagospodarowanie  obszarów  zielonych  na  terenie  miasta  Staszów  –  opracowanie
dokumentacji projektowo – kosztorysowej na oczyszczenie jeziorek Golejowskich z wymianą
pomostów  oraz  powiększenie  plaży”,  na  części  działek  położonych  w Staszowie,
oznaczonych w ewidencji gruntów nr 1.54/13, 2.66, 2.67/4, 1.53/6, 1.54/12, 2.68/2, 2.67/6,
1.54/6, 1.54/8, 1.55/1, został przekazany do uzgodnienia przez:
1. Marszałka Województwa Świętokrzyskiego,
2. Starostę Staszowskiego,
3. Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody

Polskie,
4. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu,
5. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach.

Dyrektor  Regionalnej  Dyrekcji  Lasów  Państwowych  w  Radomiu  Postanowieniem
z dnia 03.06.2019 r. znak: ZS.224.3.136.2019 pozytywnie uzgodnił projekt decyzji. 

Marszałek  Województwa  Świętokrzyskiego,  Starosta  Staszowski  oraz  Dyrektor
Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  nie
zajęli  stanowiska  w  terminie  2  tygodni  od  daty  otrzymania  projektu  decyzji,  co  jest
równoznaczne z jego uzgodnieniem.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach nie zajął stanowiska w terminie
21 dni od daty otrzymania projektu decyzji, co jest równoznaczne z jego uzgodnieniem.

Informuję,  że  został  zgromadzony  materiał  dowodowy  niezbędny  dla  ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 15.06.2019 r.
do dnia 28.06.2019 r.

W  terminie  3  dni,  tj.  do  dnia  01.07.2019  r.  w  siedzibie  Urzędu  Miasta  i  Gminy
w Staszowie,  ul.  Opatowska  31  (II  piętro,  pokój  nr  216)  można  zapoznać  się  z  aktami
przedmiotowej  sprawy,  oraz  wnieść  ewentualne  uwagi,  zastrzeżenia  i  wnioski  dotyczące
projektowanej inwestycji.

Po  upływie  wyżej  zakreślonego  terminu,  sprawa  zostanie  rozpatrzona  w  oparciu
o posiadane dowody i materiały.

Wgląd w akta jest nieobowiązkowy.

Z up. Burmistrza
mgr inż. Grzegorz Klimek
Kierownik Wydziału Inwestycji 
i Planowania Przestrzennego 
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