OS.6220.3.2020/2021.JG.1672
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wniesieniu odwołania od decyzji Burmistrza Szydłowca z dnia 31 maja 2022 roku,
znak: OS.6220.3.2020.JG.1147 o odmowie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
Na podstawie art. 131 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w związku z w związku z art. 74 ust. 3 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 2021, poz. 2373 ze zm. - dalej
ustawa ooś), Burmistrz Szydłowca
zawiadamia,
że od decyzji z dnia
31 maja 2022 roku,
znak: OS.6220.3.2020.JG.1147 o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsięwzięcia pod nazwą „Gospodarstwo Hodowlane w Omięcinie” na działkach o nr ewid. 255, 256, 257, 258,
gm. Szydłowiec, pow. Szydłowiecki, woj. Mazowieckie, zostało wniesione za pośrednictwem Burmistrza
Szydłowca odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu.
Zgodnie z art. 130 § 2 powołanej wyżej ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego wniesienie
odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
Burmistrz Szydłowca nie znalazł podstaw do zastosowania przepisów art. 132 Kodeksu postępowania
administracyjnego i uchylenia lub zmiany zaskarżonej decyzji.
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 K.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić
stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji, umożliwić stronom
wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Z treścią wniesionego odwołania można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Szydłowu – Referat
Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska ul. Wschodnia 19, 26 – 500 Szydłowiec,
od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu.
Ponieważ liczba stron postępowania przekracza 10, 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.
Burmistrz Szydłowca
/-/ Artur Ludew

Szydłowiec, dnia 24 czerwca 2022 roku.
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