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Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 6 I S I i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 20 l3r. poz. 267 z późno zm.). art. 73 ust. I i art. 72 ust. l pkt l
ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacj i o środowisku i jego ochronie.
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 20 13r.• poz. 1235 z późno zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 08.03.2016r. na wniosek Nadleśnictwa Lagów. Wola Lagowska 118. 26-025
Lagów w imieniu którego działa Pełnomocnik P. Tadeusz Żak. ul. H.Sienkiewicza 231 B. 39-
400 Tarnobrzeg • zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na ,
"Budowie drogi leśnej nr 26 w Leśnictwie NieskuFLów w Nadleśnictwie Łagów od km
0+000 do km 3+902" .

Przedmiotowe przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć. o których mowa wart. 71
ust. 2 pkt 2 w/w ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
tj. mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. zgodnie z S 3 ust l pkt 60
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 20 lDr. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Oz. U. z 2010r. Nr 213. poz. 1397 ze zm.).
Jednocześnie zawiadamiam. że na podstawie art. 64 ust. l ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko tut. Organ pismem z dnia 08.03.2016r.. znak:
[n.7335.I.Ś.droga.leśna.2016 wystąpil do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Kielcach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o opinię w
przedmiocie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w
przedsięwzięcia na środowisko. a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu
raportu o oddzialywaniu na środowisko.

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko pO\\yższego
przedsięwzięcia jest określenie. analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu
przedsięwzięcia m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.
Każdej ze stron tego postępowania przysługuje uprawnienie \\ynikające z art. 10 Kodeksu
postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.



Z dokumentacją w sprawie można zapoznać Się w Urzędzie Gminy w Baćkowicach .
Baćkowice 84. 27-552 Baćkowice . pok. nr 12. w godzinach pracy Urzędu i wnieść
ewentualne uwagi. wnioski bądź zastrzeżenia co do zebranych w tej sprawie dowodów i
materiałów.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Informacja na temat \miosku została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. prowadzonym przez
Urząd Gminy Baćkowice . Baćkowice 84, 27-552 Baćkowice , pok. nr 12. Wykaz jest
dostępny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 oraz na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Gminy Baćkowice : http://bip-backowice-gmina.pl

Rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz
opinii pomocniczych
Zgodnie z art. 35 9 5 k.p.a do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów
przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności. okresów
zawieszenia postępowania oraz opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn
niezależnych od organu.

Otrzymują:
l. Gmina Waśniów. ul. Rynek 3. 27-425 Waśniów
2. Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Lipowska 2, 27-500 Opatów
3. Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lagów, Wola Lagowska 118.26-025 Lagów
4. Biuletyn Infoffilacji Publicznej IBIP Baćkowicel
5. ala

http://bip-backowice-gmina.pl
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