
Przystajń, 10.10.2022 r. 

RI-PŚ.6220.2.2022 

 

OBWIESZCZENIE 

 

Na podstawie art. 9, 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), oraz 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 2021 r., poz. 2373 ze zm.), zwanej dalej u.o.o.ś., Wójt Gminy Przystajń 

zawiadamia Strony postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek Piotra 

Szczepankiewicza, ul. Spacerowa 5, 25-026 Kielce ,o zakończeniu postępowania 

dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wody z utworów jury 

dolnej w Przystajni, na działce ewid. nr 998/2 obręb Przystajń ". 

Ponadto Wójt Gminy Przystajń informuje o przysługującym Stronom prawie do zapoznania się 

z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych 

żądań w terminie 7 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. 

Stroną postępowania o wydanie ww. decyzji jest wnioskodawca i podmioty, którym 

przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdujących się w obszarze, na który będzie 

oddziaływać przedsięwzięcie (art. 74 ust. 3a u.o.o.ś.). Liczba stron przedmiotowego 

postępowania przekracza 10, więc, zgodnie z art. 74 ust. 3 u.o.o.ś., stosuje się art. 49 K.p.a., tj. 

zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej 

przez obwieszczenie podawane do publicznej wiadomości. 

W prowadzonym postępowaniu uzyskano opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku 

i Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

Z opiniami, o których mowa powyżej oraz pozostałą dokumentacją w przedmiotowej sprawie 

zainteresowane Strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Przystajń przy  

ul. Częstochowskiej 5 w poniedziałki od 8:00-16:00, od wtorku do piątku, w godz. 7.30-15.30  

w pokoju nr 11 (Referat Inwestycji) Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy. 

Data ogłoszenia: 10.10.2022 r. 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:    Wójt Gminy Przystajń 

1. na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy           Henryk Mach 

2. na stronie BIP Gminy Przystajń 


