RGR.6220.12.2020.IK

Wojciechowice, dn. 16.11.2020r.
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Wojciechowice

Zgodnie z 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.) oraz art. 10 § 1 i art. 49
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020r., poz.
256 z późn. zm.)
z a w i a d a m i a m,
że na wniosek złożony w dniu 12.11.2020r. przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o. o., Oddział
Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce, reprezentowaną przez
Pełnomocnika Pana Artura Machulę – P.P.B. INSTAL PROJEKT, ul. Boernera 6, 27-400
Ostrowiec Św., jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie gazociągu
wysokiego ciśnienia DN 80 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego
pn. „Realizacja usług związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej przebudowy sieci
gazowej w/c DN 80 do SRP I Bidziny o zakresie ok. 270m”, na działkach nr ewid. 186, 187/3, 187/4,
246/1 położonych w obrębie geodezyjnym Bidziny, gmina Wojciechowice.
Inwestycja została zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie z §3 ust. 1 pkt 31 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 (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 283 z późn. zm.), Wójt Gminy Wojciechowice
pismem z dnia 16.11.2020r. znak: RGR.6220.12.2020.IK wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie oraz
Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Radomiu o wydanie
opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
i ewentualnego określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Zgodnie z zapisami art. 74 ust. 3a 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, 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, z zastrzeżeniem art. 81 ust.1. Przez obszar ten rozumie się:
przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się
w odległości 100m 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.
Informuję o uprawnieniach wszystkie strony tego postępowania wynikające z art. 10 Kodeksu
postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Zgodnie z zapisami art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie,
doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie na:
1. Stronie BIP Urzędu Gminy w Wojciechowicach,
2. Tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wojciechowicach,
3. Tablicy ogłoszeń w miejscowości Bidziny,
4. A/a.

