
BURMISTRZ  OŻAROWA 

Ożarów, dn. 21.11.2018r. 

BII.6220.5.2018  

OBWIESZCZENIE 

Burmistrza   Ożarowa 

 

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

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r.,  poz. 2096) 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 2018r.,  poz. 2081) Burmistrz Ożarowa zawiadamia, że na wniosek Świętokrzyskiego 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach; ul. Jagiellońska 72,  25-602 Kielce z dnia 

21.06.2018r. (uzupełniony formalnie dnia 13.07.2018r.) jest prowadzone postępowanie w 

sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod 

nazwą: ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej DW 755 na odcinku od km 25 + 700 do km 27 

+400 w miejscowości Suchodółka, gm. Ożarów, powiat opatowski, województwo 

świętokrzyskie”, realizowanego na tj.: 

  a) działkach o nr ewidencyjnych 378, 255, 227 obręb ewid. Wólka Chrapanowska, gm.                         

Ożarów, powiat opatowski, 

  b) działkach o nr ewidencyjnych 499, 2, 3, 4, 5, 6, 22, 501, 378, 401, 431, 510, 432, 

433, 509 obręb ewid. Suchodółka, gm.  Ożarów, powiat opatowski, 

  c) działkach o nr ewidencyjnych 11, 301 obręb ewid. Chrapanów, gm.  Zawichost, powiat 

sandomierski. 

 

Na etapie prowadzonego postępowania administracyjnego uzyskano następujące opinie 

organów współdziałających tj.: 

1) Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Opatowie w opinii sanitarnej nr                      

SE.V-4470/10/18 z dnia 07.08.2018r. wyraził opinię z zakresu ochrony zdrowia                     

i życia ludzkiego,  że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania 

na środowisko dla planowanego w/w przedsięwzięcia. 

2) Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Sandomierzu w opinii sanitarnej nr                      

SE.V-4470/11/18 z dnia 09.08.2018r. wyraził opinię z  zakresu ochrony zdrowia                              

i życia ludzkiego,  że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania 

na środowisko dla planowanego w/w przedsięwzięcia. 

3) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach wydał postanowienie znak:                       

WOO-II.4220.158.2018.SM.1 z dnia 24.08.2018r. wyrażając opinię z zakresu ochrony 

środowiska, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko dla planowanego w/w przedsięwzięcia. 

4) Regionalny Dyrektor Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w opinii z dnia 09.11.2018r. znak: 

KR.RZŚ.435.320.2018.AJ stwierdził, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego w/w przedsięwzięcia. 



 

 

 Na podstawie art. 75 ust. 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 (t.j. Dz. U. z 2018r.,  poz. 2081) oraz art. 106 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.                      

z 2018r., poz. 2096), § 3 ust. 2 pkt 2 w związku § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady  

Ministrów  z  dnia 9 listopada  2010r. w sprawie przedsięwzięć  mogących   znacząco  

oddziaływać  na  środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r.,  poz. 71), Burmistrz Ożarowa  pismem             

z dnia 21.11.2018r. wystąpił do  Burmistrzem Miasta i Gminy Zawichost  o zaopiniowanie 

projektu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko dla w/w przedsięwzięcia. 

 

 

      Zgodnie z art. 28 ustawy – Kodeks 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. 

 

 

BURMISTRZ   OŻAROWA 

/-/ Marcin Majcher 

 

 


