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ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania dowodowego prowadzonego w celu ponownego rozpatrzenia
sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2017 roku, poz.1257 ze zm. - dalej k.p.a.), w związku z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia
3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017,
poz. 1405 ze zm. - dalej ustawa ooś)
Burmistrz Szydłowca zawiadamia strony postępowania
o zakończeniu postępowania dowodowego prowadzonego w celu ponownego rozpatrzenia sprawy
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:
„Budowie instalacji do chowu zwierząt (zespołu 9 kurników wraz z niezbędną infrastrukturą)
w miejscowości Omięcin na działkach o nr ewid.: 255, 256, 257, 258,
obręb 0009 gmina Szydłowiec”.
Inwestor: Krzyżanowski Partners Sp. z o.o., ul. Zakładowa 7, 26 – 670 Pionki.
Poprzednia nazwa Inwestora: Krzyżanowski & Partners Sp. z o.o., ul. Zakładowa 7, 26 – 670 Pionki.
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed
rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się,
co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek
należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis
jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium
postępowania.
Jednocześnie zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy, w tym z:
1. Postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 28
listopada 2016 roku. znak: WOOŚ-II.4242.288.2016.JCH.5, w którym uzgodniono
realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i określono warunki jego realizacji,
2. Opinią Sanitarną wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Szydłowcu w dniu 9 sierpnia 2016 roku, znak: ZNS.702.3.2016 uzgadniającą
i określającą warunki realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa wyżej,
można zapoznać się w siedzibie Referatu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, ul. Wschodnia 19, 26 – 500
Szydłowiec (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00) oraz zgłosić swoje uwagi
w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.
Ponieważ liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy
ooś, stosuje się przepis art. 49 ustawy k.p.a. – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom
do wiadomości poprzez: zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Szydłowcu na stronie internetowej: www.bip. szydlowiec.pl – w zakładce komunikaty
i ogłoszenia, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szydłowcu oraz na tablicy
ogłoszeń w miejscowości Omięcin, gdzie planowana jest realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia.

Niniejsze obwieszczenie przekazuje się również Wójtowi Gminy Wieniawa celem podania
go do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje
się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Burmistrz Szydłowca
/-/ Artur Ludew
Szydłowiec, dnia 7 czerwca 2018 roku.

Otrzymują:
1. Strony postępowania przez obwieszczenie, zgodnie z art. 49 k.p.a.,
2. a/a.

