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OBWIESZCZ NIE
WÓJTA GMIN BAĆKOWICE

Baćkowice, dnia 2014-03-07

Na podstawie art. 10 11 l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 L - kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 20013 L Nr 267), w związku z art. 72 ust. I ustawy z dnia 3
października 2008 L o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U.
z 2013.1235 ze zm.), z a w i a d a m i a m strony postępowania, że zostało zakończone
postępowanie dowodowe w sprawie wniosku z dnia 08.07.2013 L, złożonego przez
Inwestora: Pan Marian Wojtas. 27-600 Sandomierz, ul. Polna 28 , Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych "DROKAM-PIASECZNO" Piaseczno 84/21, 26-670 Loniów o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia, polegającego na
planowanej eksploatacji zloża dolomitów dewońskich .,WSZACHÓW II" położonego w miejscowości
Wszachów. gmina Baćkowice, powiat Opatów, województwo świętokrzyskie. Planowaną eksploatacją objęta
zostanie środkowa i wschodnia część złoża •.WSAZACHÓW II" 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), a zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje wydobywanie dolomitów
na obszarze o powierzchni ok. 5,9 ha powyżej zwierciadła wód podziemnych (projektowany obszar górniczy
Wszachów IIA). Obszar ten stanowi ok. 60 % całkowitej powierzchni złoża •.WSZACHÓW II" (9,26 ha) i
obejmuje w całości tereny przeznaczone zgodnie z obowiązującymi aktualnie Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Baćkowice do eksploatacji powierzchniowej ( oznaczone w planie
symbolem PW). Lokalizację planowanego przedsięwzięcia, czyli granice projektowanego obszaru górniczego
"WSACHÓW liN' o powierzchni 5,9 ha, jak również zasięg jego oddziaływania na środowisko, czyli granice
projektowanego terenu górniczego •.Wszachów IIA" o powierzchni ok. 71 ha, przedstawiono na mapie ewidencji
gruntów, stanowiącej załącznik nr I do powyższego wniosku. Wnioskujący o wydanie decyzji środowiskowej,
właściciel Przedsiębiorstwa Robót Drogowych •.DROKAM-PIASECZNO" (siedzibą w Piasecznie 84/21; 26-670
Loniów), od II kwanału 20 II r. prowadzi eksploatację przedmiotowego złoża dolomitów dewońskich
"WSZACHÓW 11",na podstawie koncesji na wydobywanie kopaliny, udzielonej przez Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego, decyzja z dnia 06.12.20 IO r. (znak: OWŚ.V.7511/2/09/10), na obszarze o powierzchni 4,7 ha
w granicach obszaru górniczego •.WSZACHÓW II" ustanowionego w tej koncesji. Zasięg oddziaływania
prowadzonej eksploatacji na środowisko określają granice terenu górniczego" WSZACHÓW II" o powierzchni
71 ha ustanowionego w/w decyzją koncesyjną. Udzielenie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża
"WSZACHÓW II" opane zostało na zapisach w •.decyzji środowiskowej" wydanej wnioskującemu przez Wójta
Gminy Baćkowice w dniu 08.04.2009 r. ; znak: In-7335/4/Ś/07!08/09. We wniosku z dnia 18.04.2007 r. o
wydanie tej decyzji środowiskowej. określony zostal zakres planowanego przedsięwzięcia obejmującego cale
złoże •.WSZACH ÓW II" o powierzchni 9,26 ha. Taki sam zakres i powierzchnia przedsięwzięcia analizowany
był w ,.Raporcie o oddziały\\'aniu na środowisko i aneksie do tego raportu" wykonany zgodnie z
postanowieniem Wójta Gminy Baćkowice z dnia 10 lipca 2007 r. (In-7335/4/Ś/07). W wydanej decyzji
środowiskowej określono eksploatację złoża do działek będących w dniu wydania decyzji własnością P. M.
Wojtasa, czyli na obszarze ok. 4,5 ha.

W związku z uzyskaniem przez Wnioskującego prawa do terenu obejmującego m.in. działki o
numerach ewidencyjnych 1382/2 i część działki 1465 (droga gminna) w środkowej części złoża "WSZACHÓW
II" dla uzyskania koncesji na wydobywanie kopaliny w granicach tych działek zaszła konieczność wydania
nowej decyzji środowiskowej, co przedstawił Wnioskodawca w w/w wniosku.

W stosunku do aktualnej decyzji środowiskowej obszar planowanego przedsięwzięcia ( projektowany
obszar górniczy •.WSZACHÓW liN') zwiększył się z 4,7 ha do 5,9 ha, a zasięg oddziaływania planowanego
przedsięwzięcia (projektowany teren górniczy Wszachów II ) nie uległ zmianie ( w stosunku do aktualnego
terenu górniczego Wszachów II), więc jego powierzchnia wynosi ok. 71 ha.

Z uwagi na to. że w pO\vyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 L - kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 20ł3 L Nr 267) w związku z
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
( Dz. U. z 2013 r. 1235), niniejsze zawiadomienie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Gminy w Baćkowicach oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Baćkowicach
oraz w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia.

W wykonaniu dyspozycji art. 10 S l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania
administracyjnego, informuję, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się w sprawie, co do
zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 S 1 w/w ustawy kodeks postępowania administracyjnego
informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w Urzędu Gminy w
Baćkowicach , pok. 12 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu. Po zapoznaniu się ze
zgromadzonym materiałem dowodowym strona może zgłosić żądanie przeprowadzenia dodatkowych
dowodów, mogących mieć znaczenie w sprawie w tenninie 7 dni od daty niniejszego obwieszczenia.
Po wskazanym tenninie decyzja zostanie podjęta w oparciu o zebrany dotychczas materia! dowodowy.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie
dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Baćkowicach :
http://bip.backowice-gmina.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wójta Gminy Baćkowice , Baćkowice 84 , a
także w miejscu realizacji przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez
obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14dni od dnia publicznego ogłoszenia
Data publicznego ogłoszenia: 07.03.2014 r.

Wójt Gminy Baćkowice
Marian Partyka
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