
 

 
Kunów, dnia 30.12.2016 r. 

Znak: OSR.6220.2.2015 

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

 
 
Stosownie do art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 
353) oraz art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyj-
nego (tekst. jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 23) 
 

Burmistrz Miasta i Gminy Kunów  
 

zawiadamia, że na wniosek „TRANS-Z” Czesław Ziach Krajno Parcele 27B, 26-008 

Górno działającego przez pełnomocnika Panią Annę Ciejka o wydanie decyzji o środowi-

skowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkryw-

kowej piasków ze złoża „Kolonia Inwalidzka II” o pow. 0,96 ha zlokalizowanego na 

działce oznaczonej nr 104/4 – obręb Kolonia Inwalidzka, wydana została przez Bur-

mistrza Miasta i Gminy Kunów decyzja znak: OSR.6220.2.2015 z dnia 30.12.2016 r.                

o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia. 

Informuję, że w myśl art. 49 Kpa, po upływie 14-dniowego terminu ogłoszenia niniejszego 

obwieszczenia należy uznać, że nastąpiło doręczenie ww. decyzji.  

Od  powyższej decyzji  stronom przysługuje  prawo  wniesienia  odwołania  do  Samorządo-

wego  Kolegium  Odwoławczego  w  Kielcach,  Al. IX  Wieków  Kielc  3, za  pośrednictwem 

Burmistrza Miasta i Gminy Kunów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.  

Z dokumentacją sprawy oraz pełną treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Urzędzie 

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

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

Jednocześnie na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnia-

niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zawiadamiam wszystkich zainteresowanych             

o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w tym opinią Re-

gionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, w Urzędzie Miasta i Gminy w Kuno-

wie, Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Lokalnego (ul. Warszawska 45B,             

I piętro, pok. 101) w godz. 7.30 do 15.00.  

 
 
 
 
 
 
  

 


