
B U R M I S T R Z 
MIASTA I GMINY SZYDŁÓW 

Znak: RGK.I.6220.04.09.2020 Szydłów, dnia 26.11.2020 r. 

O B W I E S Z C Z E N I E 
O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 

I. Na podstawie art. 38 i 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 2020 r. poz. 283 ze zm.) podaje się do 
publicznej wiadomości, że w dniu 26.11.2020 r. wydana została decyzja znak: 
RGK.1.6220.04.07.2020 orzekająca brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływanie na 
środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.:" Wykonanie urządzenia wodnego, tj. studni 
S/88 służącej do poboru wody podziemnej dla potrzeb nawadniania upraw na działce nr ewid. 
88 obręb Wola Żyzna, gmina Szydłów, województwo świętokrzyskie". 
II. Każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz 
dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach 
oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krakowie, w siedzibie Urzędu 
Miasta i Gminy w Szydłowie, ul. Rynek 2, pok. 19 w godzinach. 7.30-15.30. 

III. Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z 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 (Dz. U. z 
2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania o wydaniu decyzji znak: 
RGK.1.6220.04.07.2020 z dnia 26.11.2020 r. orzekającej brak obowiązku przeprowadzenia 
oceny oddziaływanie na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn Wykonanie 
urządzenia wodnego, tj. studni S/88 służącej do poboru wody podziemnej dla potrzeb 
nawadniania upraw na działce nr ewid. 88 obręb Wola Żyzna, gmina Szydłów, województwo 
świętokrzyskie". 

Stronami w niniejszym postępowaniu są wnioskodawca, podmiot, któremu przysługuje 
prawo rzeczowe do terenu na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz podmioty, 
którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdujących się w odległości 100 m od 
granic tego terenu. Z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, można się zapoznać 
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Szydłowie, ul. Rynek 2, pok. 19 w godzinach. 7.30-15.30. 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania 
Administracyjnego zawiadomienie przez obwieszczenie uznaje się za doręczone po upływnie 
14 dni od daty jego publicznego ogłoszenia. 

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów w terminie 
14 dni od otrzymania decyzji przez strony. 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie 
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Szydłowie oraz przez wywieszenie na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Szydłctv^eT^T^niejscu realizacji inwestycji. 
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