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OBWIESZCZENIE 
o wszczęciu postępowania administracyjnego 

 
                      Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.)  
w związku z art. 73 ust. 1 i art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu 
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.) 
 

z a w i a d a m i a m  
 

że w dniu 17 czerwca 2019r.  na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych 
w Radomiu, ul. Graniczna 24, 26-600 Radom reprezentowanego przez Pełnomocnika  
P. Rafała Piotrowskiego Biuro Projektowe RAWAY, al. Stanów Zjednoczonych 51,  
04 028 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:  
„Rozbudowie drogi powiatowej nr 3505W Jaszowice-Wacławów-Sławno”. 
  

Jednocześnie informuję, że Wójt Gminy Wolanów wystąpi do: 
 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,  
 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu oraz 
 Regionalnego Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie  

 
o wydanie opinii na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.  
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 
dla ww. przedsięwzięcia, oraz o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia 
na środowisko. 
 

Stosownie do art. 10 kpa strony postępowania maja prawo do czynnego udziału  
w każdym stadium postępowania. 

 
Z treścią wniosku oraz jego załącznikami można zapoznać się w Wydziale Inwestycji  

i Rozwoju Urzędu Gminy Wolanów przy ul. Radomskiej 20, 26-625 Wolanów, pokój nr 10  
w poniedziałek od godz. 7.30 – 16.30, wtorek-czwartek w godz. 7.30-1.30 i piątek w godz.  
od 7.30-14.30. 

 
Zgodnie z art.. 49 kpa zawiadomienie uważa się za doręczone stronom postępowania 

po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 
Wskazuje się dzień publicznego ogłoszenia 11.07.2019r. 
 
W związku z tym, że liczba stron postepowania przekracza 20, niniejsze 

zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez: 
 wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wolanów ul. Radomska 20; 
 umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Wolanów 

www.bip.wolanow.pl 
 wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zakrzew; 

 
 

Wójt Gminy Wolanów 
   /-/ Ewa Markowska-  Bzducha 
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