
WÓJT GMINY
Baćkowice

woj. świętokrzyskie
Baćkowice, dnia 2014.02.03.

Znak: In-7335.7.Ś.kopWszachów 11.13/14

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 74 ust. 3 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. 2013.1235. ze zm.) oraz art. 10
i 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. 2013.267)

Wójt Gminy Baćkowice zawiadamia że:

W związku z prowadzonym przez Wójta Gminy Baćkowice postępowaniem o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

"Eksploatacji złoża "Wszachów II" w miejscowości Wszachów, gmina Baćkowice w
granicach działek o numerach ewidencyjnych: 1367/2, 1370, 1373, 1374, 1377, 1378,

1382/2, i 1465 (fragment południowy przylegający bezpośrednio do działki nr
1382/2)"

proponowany teren górniczy obejmuje m. Wszachów oraz m. Melonek, gm. Łagów
realizowanego przez Marian Wojtas , 27-600 Sandomierz, ul. Polna 28,

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "DROKAM - PIASECZNO" Piaseczno 84/21,
26-670 Łoniów

po rozpatrzeniu wniosku o wydanie decyzji "o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia
08.07.2013 r. ( data wpływu 09.07.2013 r.) i wydaniu opinii co do obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia i określenia
zakresu raportu na podstawie przedłożonej dokumentacji, zgodnie z art. 64 ust. 1, a
także ust 3, 4 oraz art. 66 i art. 68 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

postanowieniem z dnia 03.02.2014r. znak: In-7335.7.Ś.kop.Wszachów 11.13/14
wydał opinię,

że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na

środowisko przedmiotowej inwestycji.

Informuję, że w myśl art. 49 Kpa po upływie 14 -dniowego terminu ogłoszenia
niniejszego obwieszczenia należy uznać, iż nastąpiło doręczenie w/w postanowienia.
Na niniejsze postanowienie stronom nie przysługuje zażalenie
Z dokumentacją przedłożoną do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
oraz pełną treścią w/w postaSlOwienia strony mogą się zapoznać w Urzędzie Gminy
Baćkowice, Baćkowice 84, 27-552 Baćkowice, pokój 12 w godzinach od 730 _1530.
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Data i miejsce wywieszenia obwieszcżenia:
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