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Na podstawie art. 10 $ 1, art. 36 i alt. 49 ustawy z dntz 74 czer:t¡ct 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2077 r. pol.1257) or z ^rt.74 ust. 3 pkt 7 iart.75 ust. 1 pkt 1 lit. I
ustawy z dn:r- 3 paldzte¡nika 2008 r. o udostepniaaiu informacji o érodowisku i iego ochronie, udziale
spoleczeósrwa w ochronie érodowisk^ or z o ocenach oddzialywania¡a

érodowisko (tekst jedn. Dz' U.

z 201,7L poz. 1,445ze zm.)

zalixdamza, 2e zosta\y zebnne
uwarunkowaniach
wodoci4gowei

sieci energetycznei
W

dowody

dla przedsiqwzipcta

i matedaly

w sprawie wydania

decyzit o 6rodowiskowych

przez Gmine Jedrzejów pn.: ,rBudowa
wr^z z budow4 uiqcia wody i stacii wodociqgowei

realizowanego

Mnichów

w miejscowo6ci

Ochrony Srodowiska w Kielcach

Dyrektor

Regionalny

sieci
otaz

zasílania stacii wodociqgowei".
zasvu.damiam strony
art. 10 $ 1 Kodeksu postEpowania administ¡acyjnego
wypowiedzen)a
co do zebranych dowodóv¿, matetiatríw oraz zg\.oszonych i4dan
dla potrzeb

zsvr4zku z

o r¡o2ü'woéci

w przedmiotowej

sprawie u/ terrnirrie 5 dni od daty dorEczenia niniejszego obwieszczenia. Informujq,

ze w myél art. 49 Kpa, zawiadomienie stron post€powaniz o obwieszczonych czynnoáciach nastEpuje
Zawtadomtenie uwaia srEza dokonane po uplywie 14 dni od dnia
w którym nast4pilo publiczne obwieszczenie. Wskazuje siq dzieó 05.A2.2018 r. iako dzíei, w którym
w formie publicznego obwieszczeila.
nast4pilo publiczne obwieszczenie.
Ponadto
v'drodze

informujE,

ü

z

uv/agl

na

koniecznoéó

st¡on

informowania

siE na temat zebranych

obwieszczetl, oraz umo2liwienia stronom zapozrlanie i wypowiedzeria

dowodów imatenalíw

przedluzono

termin zalawie¡ia

postqpowani.a

sprawy ra dzien07.A3.20I8

t

Stronami w niniejszym post€powaniu s4 wlaécicieie i wspólwlaéciciele dzial,ek znajdui4cych siq
w granicach inwestycji lub osoby legitymujace sig inn4 form4 wladanta (np. uzytkownik wiecrysty).
Ponadto stronami w sprawie mog4 byó wlaéciciele i wspólwlaéciciele dzíalek lub osoby legitymuj4ce siE
inn4 fórm4 wladania w obszarze oddzialyw anta pruedsiEwzigcia.
'Z
aktamt w przedmrotowei sprawie strony mog4 zapoznaé sig oraz wnieéó erventualne uwagi
i'rvniosl,:.iw'Regúonalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska v' Kielcach, ul. S4¡manowskicgo 6, II pigtro, pokój
113, w godzinach 730- 1530.
W

przypadku

na podstawie

niezgloszenia

zgromadzonych

uwag lub wnioskóv¡

materialów

pnez

strony w

wyzriaczonym

zostanie wydara przez Regionalnego Dyrektora

termrnie,
Ochronv

Srodowiska w Kielcach d,ecyzjao érodowiskowych uwarunkowaniach dlaw/w przedsiEwzigcía.
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