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OBWIESZCZENIE 

Wójta Gminy Bogoria 

 

Na podstawie art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy 

z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. 

z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) 

 

zawiadamiam strony postępowania 

prowadzonego na wniosek Inwestora: Powiat Staszowski, ul. Józefa Piłsudskiego 7, 28-200 

Staszów, za pośrednictwem pełnomocnika Pana Tomasza Darowskiego w sprawie wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego 

na „Przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 0780T Pierzchnica – Holendry – Raków – 

Bogoria – Nowa Wieś od km 2+430 do km 6+030” o zakończeniu postępowania dowodowego 

w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia 

oraz przysługującym stronom prawie zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co 

do zebranych materiałów, dowodów i zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od daty doręczenia 

niniejszego obwieszczenia. 

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie zainteresowane strony mogą zapoznać się     

w siedzibie Urzędu Gminy w Bogorii, ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria, pokój nr 7,                             

w godzinach pracy Urzędu i wnieść ewentualne uwagi, wnioski bądź zastrzeżenia co do 

zebranych w tej sprawie materiałów. 

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy. 

Zgodnie z art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku 
zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni 

od dnia publicznego ogłoszenia. 

Data publicznego ogłoszenia: 04.10.2022 r. 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości, w trybie 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,                     

w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, poprzez zamieszczenie                       

na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Bogorii https://bip.bogoria.pl,               

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Bogorii, ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria, 

na tablicach ogłoszeń w miejscowościach: Kiełczyna, Wola Kiełczyńska, Wola Malkowska. 


