
Żarnów dnia 21.07.2022 r. 

POŚK.R.6220.6.2022 

 

OBWIESZCZENIE 

o wydaniu decyzji 

 

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 85 ust.3 pkt.11 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), 

zawiadamia się strony, że postępowanie zainicjowanej wnioskiem Gminy Żarnów z dnia 16.08.2021 r. 

reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Tomasza Różyckiego, „Horyzont” Usługi Projektowe   

i Budowlane Natalia Kuzdak - Różycka. ul. Ks. P. Ściegiennego 11/10, 97-300 Piotrków Trybunalski 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego 

na:  

„Przebudowa drogi wewnętrznej Topolice - Sikorszczyzna”, 

zostało zakończone i wydana decyzja w dniu 20.07.2022 r. znak: POŚK.R.6220.6.2022 Działając na 

podstawie art.10 §1 Kpa informuje, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do 

zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, 

zgodnie z art. 73§1 kpa informuje, że z aktami dotyczącymi powyższej sprawy, w tym opiniami  

i uzgodnieniami: 

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi – postanowienie z dnia 23.06.2022 r. znak: 

WOOŚ.4220.490.2022.JSy wyrażające opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko, 

- Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie RZGW w Piotrkowie Trybunalskim znak: 

WA.ZZŚ.3.435.1.197.2022.SO z dnia 30.06.2022 r. (data wpływu do Urzędu   06.07.2022 r.) opinia o 

braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, 

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie, opinia z dnia 22.06.2022 r. (data 

wpływu. Do Urzędu 27.06.2022 r.) znak; PPIS-ZNS-440/19/22 opinia o braku potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

O przeprowadzonym postępowaniu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Żarnowie pok. 

Nr 5 w godzinach od 800 do 1500, od poniedziałku do piątku od daty publicznego ogłoszenia. 

Zgodnie z art. 74 ust.3a ustawy ooś, stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do 

nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Przez obszar 

ten rozumie się:- 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 można wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu 

nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem. 



Zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy ooś jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 kpa. Zgodnie zaś z art. 

49 kpa „ zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej 

może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia 

zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie 

uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne 

obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji 

Publicznej. Na podstawie art. 85 ust. 3 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:  

 

1.Strony postepowania poprzez niniejsze obwieszczenie 

 


