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Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

I Na podstawie art. 33 i art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu
informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz
o ocenach  oddziaływania  na  środowisko  (t.  j.  Dz.  U.  2018  r.  poz.  2081  ze  zm.) podaje  się
do publicznej  wiadomości,  że  w  dniu  14.06.2019r.  wydana  została  decyzja  znak:
IKOŚ.6220.02.2019.II  orzekająca  brak  obowiązku  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na
środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa stacji elektroenergetycznej 110/15
kV Staszów”, oraz określająca warunki na okres realizacji i eksploatacji   przedsięwzięcia. Decyzja
została wydana na wniosek PGE Dystrybucja S. A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin.
Z treścią ww. decyzji  oraz ze stosowną dokumentacją sprawy (w tym z opiniami Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Staszowie  i  Regionalnego  Zarządu  Gospodarki  Wodnej  w  Krakowie)  można  zapoznać  się
w siedzibie Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy
Staszów, ul. Opatowska 31, w godzinach  700 – 1500.

II Na  podstawie  art.  49  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  roku  -  Kodeks  postępowania
administracyjnego (t.j.  Dz.  U. z  2018 r.  poz.  2096),  w związku z art.  74 ust.  3 ustawy z dnia
3 października  2008  roku  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U.
2018  r.  poz.  2081  ze  zm.)  zawiadamiam  strony  postępowania  o  wydaniu  decyzji  znak:
IKOŚ.6220.02.2019.II  z  dnia 14.06.2019r.   orzekającej  brak obowiązku przeprowadzenia oceny
oddziaływania  na  środowisko  dla  planowanego  przedsięwzięcia  pn.:  „Przebudowa  stacji
elektroenergetycznej  110/15  kV  Staszów”,  oraz  określającej  warunki  na  okres  realizacji
i eksploatacji   przedsięwzięcia.
Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się
w granicach inwestycji oraz działek znajdujących się w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia
lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty).
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony
Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Staszów, ul. Opatowska 31, w godzinach  700 – 1500.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
zawiadomienie  poprzez  obwieszczenie  uważa  się  za  dokonane  po  upływie  14  dni  od  dnia
publicznego ogłoszenia.

Od  niniejszej  decyzji  przysługuje  stronom  odwołanie  do  Samorządowego  Kolegium
Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Staszów  w terminie 14
dni od dnia otrzymania decyzji przez strony.   W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania
strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który
wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu
się  prawa  do  wniesienia  odwołania  przez  ostatnią  ze  stron  postępowania,  decyzja  staje  się
ostateczna i prawomocna. 
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