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OBWIESZCZENIE 

 
  Wójt Gminy Wolanów działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. 
- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000 z późn. zm. zwanej dalej 
K.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania art. 38 i 85 ust. 3 ustawy ooś na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 
ze zm.) zawiadamia strony postępowania, że w dniu 31.01.2023r. wydana została decyzja o 
środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn: „Prowadzenie punktu 
tymczasowego magazynowania oraz przeładunku odpadów przez prowadzącego 
zbieranie odpadów na dz. ew. nr 199/6 w m. Garno, gm. Wolanów, pow. radomski, woj. 
mazowieckie”. 
  Z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale 
Inwestycji, Rozwoju i Ochrony Środowiska (pokój 10) Urzędu Gminy Wolanów, ul. Radomska 
20, 26-625 Wolanów w dniach poniedziałek od godz. 7.30 do 16.30, wtorek-czwartek od godz. 
7.30 do 15.30 oraz piątek od godz. 7.30 do 14.30, po wcześniejszym zgłoszeniu takiego 
zamiaru telefonicznie pod nr tel. 48 380-36-53 bądź mailowo gmina@wolanow.pl,  
w celu ustalenia terminu i sposobu na dokonanie powyższej czynności. 

Stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania od ww. decyzji do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, za pośrednictwem Wójta Gminy 
Wolanów w terminie 14 dni od uznania niniejszej decyzji za doręczoną zgodnie z art. 49 K.p.a. 

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa. zawiadomienie uważa się za doręczone stronom 
postępowania po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.  

Wskazuje się dzień publicznego ogłoszenia 31.01.2023r. 
Ponieważ w przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie 

z art. 49 K.p.a.  w związku z art.  74 ust. 3 ustawy ooś – niniejsze obwieszczenie zostaje 
podane stronom do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na 
tablicy ogłoszeń, a ponadto poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy 
Wolanów www.bip.wolanow.pl, w dziale ochrona środowiska – decyzje o środowisku. 
 Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy ooś, organ właściwy do wydania decyzji 
 o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko, niezwłocznie po jej wydaniu, podaje do publicznej wiadomości 
informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją 
sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów,  o których mowa w art. 77 ust. 1, a także 
udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 
obsługującego go urzędu treść tej decyzji. W informacji wskazuje się dzień udostepnienia 
treści decyzji. Przepis stosuje się odpowiednio do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
wydanej bez przeprowadzenia oceny na środowisko.  
 Treść w/w decyzji udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 
internetowej Urzędu Gminy Wolanów w dziale ochrona środowiska – decyzje o środowisku.
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