
Wójt Gminy Bogoria 

Bogoria, dnia 03.11.2022 r. 

IR.6220.1.2022 

OBWIESZCZENIE 

Wójta Gminy Bogoria 

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

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) 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 

że w dniu 03.11.2022 r. została wydana decyzja Wójta Gminy Bogoria znak: IR.6220.1.2022, 

na rzecz: Inwestora – Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie, ul. Drogowców 4, 28-200 

Staszów dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T 

Pierzchnica – Holendry – Raków – Bogoria – Nowa Wieś od km 12+323 do km 14+603”.  

Z treścią w/w decyzji oraz pozostałej dokumentacji w sprawie można zapoznać się w pokoju  

Nr 7 Urzędu Gminy w Bogorii, ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria, w godzinach pracy Urzędu. 

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy. 

Na powyższą decyzję służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, za pośrednictwem Wójta Gminy Bogoria, 

w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

Dane o decyzji zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych                             

o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym przez 

Urząd Gminy w Bogorii, ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria. Wykaz jest dostępny na stronie 

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

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 podania do publicznej wiadomości: 03.11.2022 r. 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości, w trybie 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,                     

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: Kolonia Pęcławska, Józefów Witowicki, Jurkowice. 

 

Z upoważnienia Wójta 

Lidia Zamiela 

Zastępca Wójta 



 


