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      Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r.,  poz. 256 z późn. zm.) oraz  art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 

3 października 2008r. 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 późn. zm.), Burmistrz Ożarowa zawiadamia, że na wniosek z dnia 

07.05.2020r.  GMINY OŻARÓW, ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów jest prowadzone postępowanie 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 

realizowanego pod nazwą: ,,PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI WEWNĘTRZNEJ RELACJI 

NOWE - JANÓW DO PARAMETRÓW DROGI  PUBLICZNEJ - GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI 

NOWE”, na drodze oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3730 w obr. ewid. Nowe, 

gm. Ożarów. 
 

 

    Planowane w/w przedsięwzięcie polegające na wykonaniu  drogi o nawierzchni twardej ( z 

betonu asfaltowego) o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km, zalicza się do 

przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z zapisami 

§ 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady  Ministrów  z  dnia 10 września  2019r. w sprawie 

przedsięwzięć  mogących   znacząco  oddziaływać  na  środowisko (Dz. U. z 2019r.,  poz. 1839). 
 

     Na  podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2, 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Ożarowa  pismem z dnia  08.05.2020r. znak: 

BI.6220.12.2020 wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie i Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w  Radomiu o wydanie                                  

opinii / uzgodnienia co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu  i obowiązku sporządzenia 

raportu   o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 
 

    Stosownie do zapisów art. art. 74 ust. 3a  ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku  i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko, stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do 

nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w 

wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę. Przez obszar ten rozumie się tj.: 

przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się 

w odległości 100 m od granic tego terenu; działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji 

lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub 

działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może 

wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym 

przeznaczeniem. 
 

    Ponadto zgodnie z art. 28 ustawy kodeksu postępowania administracyjnego stroną jest każdy, 

czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu 

ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. 

 
Nadmienia się, że zgodnie z art. 49 ustawy kodeksu postępowania administracyjnego, 

w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za 
dokonane po upływie 14  dni od dnia publicznego ogłoszenia. 
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