
BURMISTRZ  OŻAROWA 
Ożarów, dn. 04.01.2019r.                                                                                       

BII.6220.5.2018 

 

O B W I E S Z C Z E N I E  

 

 

        Na podstawie 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 20118r., poz. 2081) oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r.,  poz. 2096 z późn. 

zm.), w związku z wnioskiem z dnia 21.06.2018r. Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 

w Kielcach; ul. Jagiellońska 72,  25-602 Kielce (uzupełniony formalnie dnia 13.07.2018r.),                       

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 

realizowanego 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 tj.: 

  a) działkach o nr ewidencyjnych 378, 255, 227 obręb ewid. Wólka Chrapanowska, gm.                         

Ożarów, powiat opatowski, 

  b) 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, 

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

sandomierski. 

 
  

Burmistrz  Ożarowa  

 zawiadamia Strony postępowania, 

 
  

      W dniu 04.01.2019r. Burmistrz Ożarowa wydał decyzję o znaku: BII.6220.5.2018                              

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 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”. 
 
   

        W/w decyzja i dokumentacja sprawy  są do wglądu i można się z tymi dokumentami zapoznać 

przez zainteresowanych w Referacie Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Gospodarki 

Komunalnej, pokój nr 31, Urzędu Miejskiego w Ożarowie, ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów w 

godzinach  od  700 do 1500  z wyłączeniem dni wolnych od pracy. 

  

      Zgodnie z art. 28 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego stroną jest każdy, czyjego 

interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze 

względu na swój interes prawny lub obowiązek. 

 
 

      Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia zawartego w przedmiotowym postępowaniu 
może wnieść odwołanie do Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego w  Kielcach  za 
pośrednictwem  Burmistrza Ożarowa w  terminie 14  dni  od  daty jego doręczenia.                   
W przypadku Stron postępowania, które powzięły informację o wydanej decyzji  za 
pośrednictwem niniejszego obwieszczenia bieg terminu 14 dni przysługujący na złożenie 
odwołania do Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  w  Kielcach  za pośrednictwem  
Burmistrza Ożarowa  rozpoczyna się po upływie 14 dni od dnia  jego  publicznego 
ogłoszenia. 
 

 
BURMISTRZ OŻAROWA 

/-/ Marcin Majcher 


