
BURMISTRZ  OŻAROWA 

  Ożarów, dnia   25.07.2018r. 

BII.6220.5.2018                                                              
 

OBWIESZCZENIE   

o wszczęciu  postępowania  

  
  

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r.,  poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 w związku   

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 2017r.,  poz. 1405 z późn. zm.), 

 

       Burmistrz Ożarowa zawiadamia, że w dniu 13.07.2018r. zostało wszczęte na wniosek                  

(z dnia 21.06.2018r. uzupełniony formalnie dnia 13.07.2018r.) Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach; ul. Jagiellońska 72,  25-602 Kielce, postępowanie w sprawie 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 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 tj.: 

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

Ożarów, powiat Opatów, 

  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 Opatów, 

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

Sandomierz. 

 

Przedmiotowa inwestycja należy do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane, tj. o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt  

2 w/w ustawy z dnia 3 października 2008r., wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2 w związku § 3 

ust. 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady  Ministrów z  dnia  9 listopada  2010r. w sprawie 

przedsięwzięć  mogących znacząco  oddziaływać  na  środowisko ( t.j. Dz. U.  z 2016r.,  poz. 

71). 

 

     Na podstawie zapisów art. 75 ust. 1 pkt 4  w związku z art. 75 ust. 4  ustawy                                

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w przypadku przedsięwzięcia  

wykraczającego poza obszar jednej gminy (tj. gm. Ożarów i gm. Zawichost) decyzję o 

środowiskowych uwarunkowaniach wydaje Burmistrz Ożarowa, gdyż na jego obszarze  

znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie,                  

w porozumieniu z zainteresowanym Burmistrzem Miasta i Gminy Zawichost. 

 

    Zgodnie z orzecznictwem sądowo – administracyjnym przyjmuje się, że od strony 

praktycznej współdziałanie polega na tym, że organ właściwy do wydania decyzji, po 

zakończeniu postępowania dowodowego, przygotowuje projekt postanowienia/decyzji i 

przedstawia go organowi współdziałającym. Burmistrzowi Miasta i Gminy Ożarów jako 

organ współdziałający akceptuje go albo odmawiają zaakceptowania, a swoje stanowisko 

wyraża w formie postanowienia, (por. wyrok NSA z dnia 18 maja 2016r. sygn. akt II OSK 

2380/15, wyrok WSA w Warszawie z dnia 15 marca 2017 r. sygn. akt VIII SA/Wa 778/16). 

 

       Również w doktrynie podkreśla się, że porozumienie przy wydawaniu 

postanowień/decyzji powinno obejmować wspólną zgodę organów współdziałających na 

konkretną treść proponowanego rozstrzygnięcia, co w przypadku postanowienia w sprawie 

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko czy też braku potrzeby przeprowadzenia 



oceny i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje w trakcie postępowania 

dotyczącego wydania tego aktu. Organ współdziałający nie współuczestniczy z organem 

głównym w prowadzeniu postępowania, lecz przede wszystkim przyczynia się do poszerzenia 

jego wiedzy o dodatkowe informacje dotyczące zakresu jego właściwości miejscowej,                        

a wyrażone przez niego stanowisko musi zostać uwzględnione przez organ wydający 

postanowienie/decyzję. 

     Obowiązek wystąpienia do organu współdziałającego w ramach porozumienia przy 

wydawaniu decyzji aktualizuje się po zakończeniu postępowania wyjaśniającego, a przed 

wydaniem postanowienia czy też decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - na podstawie 

art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. Takie wystąpienie Burmistrza Ożarowa 

powinno mieć miejsce dopiero wówczas, gdy cały materiał w sprawie został już zgromadzony 

i nie wymaga uzupełnienia. Przy czym to organ decydujący w sprawie powinien w sposób 

wyczerpujący zebrać dowody niezbędne dla oceny skutków odziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko, zaś organ współdziałający powinien dysponować kompletnym materiałem 

dowodowym, z którego wynikałyby wszystkie okoliczności faktyczne mające znaczenie dla 

sprawy. Tylko w ten sposób porozumienie uznać należy na podjęte na podstawie prawa (art. 6 

ustawy kodeksu postępowania administracyjnego) i z poszanowaniem zasady budowania 

zaufania obywateli do organów państwa (art. 8 ustawy kodeksu postępowania 

administracyjnego).   

 

W ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w budynku Urzędu 

Miejskiego w Ożarowie; ul. Stodolna 1; 27-530 Ożarów, w Referacie Planowania 

Przestrzennego, Inwestycji  i Gospodarki Komunalnej, pokój Nr 31 w godzinach  7
00 

– 15
00

   

z wyłączeniem dni wolnych od pracy, można zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym  

wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne uwagi  lub wnioski. 

  

     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. 
 
  

  
      W przypadku braku zastrzeżeń i wniosków obecność nie jest obowiązkowa. 

 

       Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania                 

w/w decyzji jest Burmistrz Ożarowa.   

 

  
Nadmienia się, że zgodnie z zapisami art. 49 ustawy - Kodeksu postępowania 

administracyjnego, w przypadku zawiadomienia Stron przez obwieszczenie, 
doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14  dni od dnia publicznego ogłoszenia. 
 
 

BURMISTRZ OŻAROWA 

/-/ Marcin Majcher 

 


