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OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji

Zgodnie z art. 49 usta\\y z dnia 14 czerwca I960r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98. poz.1071 z późno zm.) w związku z art. 74 ust. 3 usta\\y 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. z 2013 r.. poz. 1235 ze zm.)

Wójt Gminy Baćkowice zawiadamia

że w dniu 30 marca 2016 r. została \\ydana na wniosek Kopalni Dolomitu S.A. z siedzibą w
Sandomierzu. przy ul. Błonic 8. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsięwzięcia polegającego na:

"Poszerzeniu zakresu eksploatacji złoża dolomitów "Piskrzyn" w granicach pionowych
do rzędnej +200 m n.p.m" .

Stronami postępowania są właściciele i władający nieruchomościami sąsiadujący z
planowaną inwestycją. Szczegóło\\y \\ykaz właścicieli i władających dostępny jest w
siedzibie Urzędu Gminy Baćkowice • (Baćkowice 84. pokój nr 12 w godzinach pracy
urzędu)

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ww. usta\\y. jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20. stosuje się przepis art. 49 Kodeksu
postępowania administracyjnego - strony są zawiadamiane o decyzjach i innych
czynnościach organów administracji publicznej poprzez obwieszczenie wywieszane w
pobliżu miejsca inwestycji (na tablicy sołeckiej sołectwa Piskrzyn i Wojnowice ). na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy Baćkowicc oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
W\VW. backowice-gm ina. pl.

POUCZENIE

Strony przedmiotowego postępowania mają prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzj i
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach ul. Al. IX Wieków Kielc 3. 25-516
Kielce za pośrednictwem Wójta Gminy Baćkowice w terminie 14 dni od dnia skutecznego
doręczenia niniejszego obwieszczenia ( doręczenie uważa się za skutecznie doręczone po
upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia).
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