
REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA

W KIELCACH

WOO-I.421O.4.2016.MGN.30 Kielce, dnia 10 sierpnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 10, art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyinego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 6 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spoleczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzialywania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405)

Regionalny Dytektor Ochrony Środowiska w Kielcach

zawiadamia, że w związl.-u z prowadzonym na wniosek Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Kielcach działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, reprezentowanego przez
pełnomocnika Pana Marcina Dobek, Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii
Komunikacyinej LISPUS Marcin Dobek, ul. Matejki 7, 22-100 Chełm, postępowaniem
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nt 744 na odcinku Tychów Srary-Starachowice wraz z budową
obwodnicy miejsco,vości Starachowice"

przedłuża termin załatwienia sprawy do dnia 19.10. 2017 r.

Powyższe wynika z konieczności weryfikacji przedłożonego w dniu 08.08.2017 r. przez Inwestora
uzupełnienia dokumentacji stano\'viącego odp0'k-iedź w spra\\~c uwag złożonych na etapie udziału
społeczeństwa, jak również zapewruenia stronom postępowania możliwości zapoznama SIę

iwypowiedzenia na temat zebranych dowodów imateriałów w przedmiotowej sprawie.
Informuję, że w myśl art. 49 Kpa, zawiadomienie stron postępowania o obwieszczonych

czynnościach następuje w formie publicznego ob",,-ieszczenia. Zawiadomienie uważa się za dokonane po
upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Wskazuje się dzień 11.08.2017 r.
jako dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się
w granicach inwestycji lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty).
Ponadto stronami w sprawie mogą być '\vłaśeieiele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się
inną formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.

Z aktami w przedmiotowej sprawie strony mogą zapoznać się w Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Kielcach, ul. Szymanowskiego 6, II piętro, pok. 119, w godzinach /730 - 15"'/
i wnieść ewentualne uwagi i wnioski.
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