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  Ożarów, dn. 04.01.2019r. 

BII.6220.5.2018 

 

 

INFORMACJA 
 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
 

 

              Na podstawie art. 85 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 podaje do publicznej wiadomości informuję, że w dniu 04.01.2019r. o znaku: 

BII.6220.5.2018 została wydana  decyzja   o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji 

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 działkach o nr 

ewidencyjnych 378, 255, 227 obręb ewid. Wólka Chrapanowska, gm.  Ożarów, powiat 

opatowski, na 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 i na  działkach                 

o nr ewidencyjnych 11, 301 obręb ewid. Chrapanów, gm.  Zawichost, powiat sandomierski. 

   

 

      W toku procedury uzyskania w/w decyzji po uzyskaniu opinii tj.: Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie (opinia sanitarna  z dnia 07.08.2018r. o 

nr SE.V-4470/10/18), w której organ stwierdził, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko w zakresu ochrony zdrowia i życia ludzkiego dla 

planowanego w/w przedsięwzięcia,  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 

Sandomierzu (opinia sanitarna  z dnia 09.08.2018r. o nr SE.V-4470/11/18), w której organ 

stwierdził, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w 

zakresu ochrony zdrowia i życia ludzkiego dla planowanego w/w przedsięwzięcia,   

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach (postanowienie z dnia 

24.08.2018r. o znaku: WOO-II.4220.158.2018.SM.1), w którym organ stwierdził, że nie 

istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w zakresie 

ochrony środowiska dla planowanego w/w przedsięwzięcia, 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 oraz stanowiska Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost, który 

postanowieniem z dnia   30.11.2018r. znak: GKRKiOŚ.6220.6.2018 stwierdził, że opiniuje 

pozytywnie projekt postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia realizowanego na 

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

sandomierski, Burmistrz Ożarowa wydał postanowienie z dnia 05.12.2018r. znak: 



BII.6220.5.2018 o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla  

przedmiotowego przedsięwzięcia. W związku z czym nie było konieczności sporządzania 

raportu oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko oraz przeprowadzania procedury 

udziału społeczeństwa w przedmiotowym postępowaniu. 

 

          Z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się  w  Referacie 

Planowania Przestrzennego, Inwestycji  i Gospodarki Komunalnej, pok. Nr 31,  Urzędu 

Miejskiego w Ożarowie, ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów w godzinach pracy Urzędu                      

(od poniedziałku do piątku,  w godzinach 700 do 1500). 
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