
Wójt Gminy Rytwiany 

ul. Staszowska 15 

28-236 Rytwiany 

IŚ.6220.3.2019.JK                                                                         Rytwiany, 20.01.2020r. 
 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE 

 

Zgodnie z art. 10 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu 

administracyjnym zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

dla inwestycji: „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1036T Oleśnica – Brody - 

Grobla nad rzeką Ciek od Nizin w m. Podborek” o wydanie której wystąpił Inwestor 

Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie działający za pośrednictwem Pełnomocnika Pana 

Wiesława Nowaka – Zakład Ekspertyz i Usług Budowlanych, organy opiniujące zajęły n/w 

stanowiska : 

 

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach, pismem z dnia 18.12.2019r., 

znak: WOO-II.4220.290.2019.PW.1, wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie 

istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  

2. PGW Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  

w Krakowie, pismem z dnia 16.01.2020r., znak: KR.RZŚ.435.1076.2019.BP, wyraził 

opinię, że w/w przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko, przy uwzględnieniu w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

następujących warunków: 

 Teren zaplecza budowy, miejsca postojowe maszyn i urządzeń oraz miejsca 

magazynowania materiałów budowlanych należy zorganizować w sposób 

zapewniający ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed 

zanieczyszczeniem.  

 Należy stosować sprawny technicznie sprzęt budowlany i transportowy. Stan 

techniczny sprzętu musi zapewnić ochronę środowiska gruntowo-wodnego 

przed zanieczyszczeniem produktami ropopochodnymi.  

 Należy zapewnić dostępność sorbentów do neutralizacji ewentualnych 

wycieków z maszyn budowlanych i taboru samochodowego.  

 Ścieki bytowe powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia należy 

gromadzić w przenośnych sanitariatach i zapewnić regularny ich wywóz przez 

uprawnione podmioty.  

 Należy zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami, w sposób 

zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniami. 

3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie, pismem z dnia 10.12.2019r., 

znak: SE V-4470/28/19, wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie ma potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

4.  Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica nie wydał  opinii w tym terminie 30 dni od dnia 

otrzymania wniosku, co  uznaje się za brak zastrzeżeń do wniosku o wydanie decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 75, ust 4, pkt 5b 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  

( Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.) 

 



W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 §1 KPA informuję, że z materiałami 

dotyczącymi sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Rytwiany, , ul. Staszowka 15,  

Referat Inwestycji Infrastruktury i Środowiska , pok.30 w dni robocze  w godz. od 8:00 do 

15:30 w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia – obwieszczenia. 

Po upływie wyżej określonego terminu sprawa będzie rozpatrywana w oparciu                                      

o zgromadzoną dokumentację sprawy. 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z 

art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ oraz art. 49 KPA – zawiadomienie - obwieszczenie zostaje 

zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy 

Rytwiany: www.rytwiany.bip.jur.pl., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rytwiany oraz  w 

pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia na tablicach ogłoszeń w miejscowościach 

Podborek, Bydłowa i Brody. Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się za doręczone 

po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Z up. Wójta  

         Sekretarz Gminy Rytwiany 

               mgr Tomasz Fąfara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Otrzymują: 

 

1. Strony postępowania przez obwieszczenie  zgodnie z art. 49 KPA 

2. Zakład Ekspertyz i Usług Budowlanych w Kielcach – Pełnomocnik działający w imieniu  Zarządu Dróg 

Powiatowych w Staszowie 

3. A/a 

                                                          
 

 


