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ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm. dalej zwana kpa), w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm. dalej zwana
ooś)

Wójt Gminy Brody

zawiadamia, że na podstawie wniosku z dnia 09.01.2019 r. (data wpływu 22.01.2020 r.) Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82, 00 – 844 Warszawa reprezentowanego przez Pełnomocnika Dyrektora Zarządu
Zlewni w Radomiu Ryszarda Wiosnę ul. Parkowa 2A, 26 – 600 Radom, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Zbiornik wodny
Brody Iłżeckie – przebudowa pompowni Styków”.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ooś oraz § 3 ust. 1 pkt 75 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019
r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu
z następującymi organami: Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Starachowicach, Regionalnym Dyrektorem
Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ul. Nowy Świat 6/12,
00 – 400 Warszawa. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień
oraz opinii pomocniczych.
Zgodnie z art. 35 § 3 kpa ze względu na skomplikowany charakter sprawy rozstrzygnięcie nastąpi w ciągu dwóch
miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w
przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień
spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Zgodnie z art. 41 § 1 kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić
organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1
doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Zgodnie z art. 28 kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda
czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
W związku z tym, że liczba stron postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
przekroczyła 10, do stron innych niż wnioskodawca, w myśl art. 74 ust. 3 ooś zastosowano art. 49 kpa, zawiadomienie stron
o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w
innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie bądź doręczenie
uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub
udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. Data publikacji obwieszczenia stanowi datę ogłoszenia.
Ponadto informuję, że w BIP U.G w Brodach został opublikowany wykaz, w którym zamieszczone są dane o dokumentach
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zawierających informację o środowisku i jego ochronie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
ww. przedsięwzięcia.
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