
                   
REGIONALNY DYREKTOR 
 OCHRONY ŚRODOWISKA 

            W KIELCACH 
 Kielce, dnia 27 października 2017 r. 

WOO-I.4260.22.2017.KSz.5   
 

OBWIESZCZENIE 
 

Na podstawie art. 10 § 1, art. 36 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 74 ust. 3 oraz 

art. 75 ust. 1 pkt. 1 lit. l ustawy 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405)  
 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach 
 

zawiadamia, że w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek Gminy Bejsce w sprawie wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej 

Morawianki - Gaj” po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku- 

Zdroju (opinia z dnia 16.09.2017 r. znak: SE.V-4470/57/17)  

 

postanowieniem z dnia 27 października 2017 r. znak: WOO-I.4260.22.2017.KSz.4, stwierdził brak 

obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko. 
 

Informuję, że w myśl art. 49 Kpa, zawiadomienie stron postępowania o obwieszczonych 

czynnościach następuje w formie publicznego obwieszczenia. Zawiadomienie uważa się za dokonane po 

upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Wskazuje się dzień 31.10.2017 r. jako 

dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. 

Na postanowienie nie służy prawo wniesienia zażalenia. Jednocześnie zawiadamiam, że na podstawie 

art. 142 Kpa postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu do 

decyzji.  

 W związku z art. 10 § 1 ustawy Kpa zawiadamiam strony o możliwości zapoznania się i 

wypowiedzenia na temat zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań w przedmiotowej sprawie 

w terminie 5 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia. 

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w 

granicach inwestycji lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty). Ponadto 

stronami w sprawie mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inną formą 

władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.  

 Z aktami w przedmiotowej sprawie strony mogą zapoznać się w Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Kielcach, ul. Szymanowskiego 6, II piętro, pok. 120, w godzinach 730 - 1530, wnieść 

ewentualne uwagi i wnioski. 

W przypadku niezgłoszenia uwag lub wniosków przez strony w wyznaczonym terminie, na 

podstawie zgromadzonych materiałów zostanie wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Kielcach decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia. 
 

   REGIONALNY DYREKTOR  

     Ochrony Środowiska w Kielcach  

  

                               Waldemar Pietrasik 

Obwieszczenie zostało wywieszone w/na …………..………….………………………. 

W terminie od ……………………………………….do …………………………………. 



 

 

Otrzymują: 

1. Gmina Bejsce 

Bejsce 252 

28- 512 Bejsce 

2. Pozostałe strony poprzez obwieszczenie wywieszone na tablicach ogłoszeń: 

 UG Bejsce 

 w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach 

 w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach 

3. aa 


