
 

 
 
 

BURMISTRZ 
MIASTA I GMINY 
KUNÓW 
 

 
Kunów, dnia 03.06.2019 r. 

Znak: OSR.6220.2.2018 
 
 
 

O B W I E S Z C Z E N I E 
 
 

Stosownie do art. 85 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 (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2081 ze zm.) 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kunów 

 

informuje, że na wniosek Powiatu Ostrowieckiego ul. Iłżecka 37, 27-400 Ostrowiec Św.  

działającego przez pełnomocnika Pana Pawła Kalistę, o zmianę decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach wydanej dla przedsięwzięcia: pn. „Odbudowa mostu w ciągu drogi 

powiatowej nr 0653T w miejscowości Małe Jodło w km 0+292 na działkach nr ew. 117/1, 68, 

65 – obręb 0010 Małe Jodło, j. ew. 260705_5 Kunów – obszar wiejski, pow. ostrowiecki, woj. 

świętokrzyskie przy: droga powiatowa nr 0653T w km 0+292  w miejscowości Małe Jodło”,  

wydana została przez Burmistrza Miasta i Gminy Kunów decyzja znak: OSR.6220.2.2018 z 

dnia 31.05.2019 r. o zmianie decyzji OSR.6220.2.2018 z dnia 05.10.2018 r. o 

środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja dot. przedsięwzięcia pn. „Odbudowa mostu w 

ciągu drogi powiatowej nr 0653T w miejscowości Małe Jodło w km 0+292 na działkach nr 

ew. 117/1, 68, 65 i 117/2 – obręb 0010 Małe Jodło, j. ew. 260705_5 Kunów – obszar wiejski, 

pow. ostrowiecki, woj. świętokrzyskie przy: droga powiatowa nr 0653T w km 0+292 w 

miejscowości Małe Jodło” i stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 

na środowisko dla ww. przedsięwzięcia oraz określa warunki i wymagania oraz nakłada 

obowiązek określonych działań. 

Zawiadamia się wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji 

oraz z dokumentacją sprawy w tym z opiniami organów współdziałających w Urzędzie 

Miasta i Gminy w Kunowie, Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Lokalnego 

ul. Warszawska 45B, I piętro, pok. 101) w godz. 7.30 do 15.00. 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na 

tablicach ogłoszeń w siedzibie organu oraz w miejscu realizacji przedsięwzięcia – tablice 

ogłoszeń w m. Małe Jodło, a także zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Gminy Kunów www.bip.kunow.pl w zakładce Ochrona środowiska.  
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