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OBWIESZCZENIE

Na podstawie  art.  61  §  4  oraz  art.  49  ustawy z  dnia  14  czerwca  1960 roku  -  Kodeks
postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późń. zm.), 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.  z 2020r. poz. 283 z późń. zm.) 

Burmistrz Miasta  i Gminy Staszów zawiadamia

strony  postępowania  o  wszczęciu  na  wniosek  Świętokrzyskiego  Zarządu  Dróg  Wojewódzkich
w Kielcach, ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce, działającego przez pełnomocnika, Pana Arkadiusza
Szczęsnego, postępowania  administracyjnego w sprawie  wydania  decyzji  o środowiskowych
uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia  pn.:  „Budowa  kładki  nad  rz.  Kacanka  przy  drodze
wojewódzkiej nr 757 w miejscowości Mostki”. Teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest
na nieruchomościach o nr ewid. 240/2, 240/3, 119/1, 235/5, 208/2, obręb Mostki, gmina Staszów.

Strony  postępowania  mogą  zapoznawać  się  z  wnioskiem Inwestora  oraz  składać  uwagi
i wnioski dotyczące przedsięwzięcia w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie ul. Opatowska 31, pok. nr 7. 

Stronami  w  niniejszym postępowaniu  są: wnioskodawca,  podmiot,  któremu  przysługuje
prawo rzeczowe do terenu na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz podmioty, którym
przysługuje prawo rzeczowe  do nieruchomości znajdujących się w odległości 100 m od granic tego
terenu, t.j. dz o nr ewid.:  240/2, 240/3, 119/1, 235/5, 235/4, 236, 237/1,  208/2, 209/2, 209/3, 209/4,
210, 211, 212, 242/1, 93/2, 94/1, 94/2, 95, 96/4, 96/5, 96/8, 96/9, 97/3, 97/4, 99, 207/7, 207/8,
244/13, 244/15, 244/19, 244/20, 244/21, 244/22 – obręb Mostki, gm. Staszów i dz. o nr ewid.: 1/2,
2/2, 2/1, 3, 5 – obręb Sztombergi, gm. Staszów.

Ponadto  informuję  o  wystąpieniu  do  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska
w Kielcach,  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w Staszowie  i  Państwowego
Gospodarstwa  Wodnego  -  Zarząd  Zlewni  w  Sandomierzu,  w  sprawie  opinii  co  do  obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 49 k.p.a., obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia
publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 19.01.2021r. do dnia
1.02.2021r.

Z up. BURMISTRZA
        dr  Ewa Kondek
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