
Iłża , dnia 28 lipca 2009r.

RGN 7670/12/2009
                                                 INFORMACJA
                                            BURMISTRZA IŁZY

       Na podstawie art. 33 ust. 1, w  związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia  3 października 
2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 
1227) podaję do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Miejskim w Iłży prowadzone jest 
postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych 
z eksploatacji oraz warsztatu samochodowego, zlokalizowanych w miejscowości Iłża, 
przy ul. Bodzentyńskiej 31, na działce nr 948, ark. 17 – obręb Iłża.
 Jednocześnie informuję, że:

1. Organem właściwym w sprawie jest Burmistrz Iłży.
           2. Burmistrz Iłży prowadzi postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na      

środowisko dla powyższego przedsięwzięcia. 
           3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie jest organem    

właściwym do dokonania uzgodnienia, a Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Radomiu jest organem właściwym do wydania opinii w sprawie.

           4. Istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją w sprawie tj. wnioskiem 
o wydanie decyzji środowiskowej dla w/w przedsięwzięcia wraz z raportem 
o oddziaływaniu na środowisko dla w/w. przedsięwzięcia oraz innymi aktami sprawy

           zgromadzonymi w toku postępowania.
           5. W/w dokumenty będą wyłożone do wglądu w terminie od dnia 29 lipca 2009r do 
           19 sierpnia 2009r. w Urzędzie Miejskim w Iłży przy ul. Rynek 11, pokój nr 28 

w  godzinach urzędowania.
           6. Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu prowadzonym 

z udziałem społeczeństwa do w/w dokumentów w terminie 21 dni od dnia podania do 
publicznej wiadomości tj. określonym w punkcie 5.

           7. Miejscem składania uwag i wniosków jest siedziba Burmistrza Iłży ul. Rynek 11,   
27-100 Iłża – Biuro Obsługi Klienta pokój nr 3 (parter).

           8. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków w terminie 
podanym w punkcie 5 jest Burmistrz Iłży.

           9. Uwagi i wnioski złożone po terminie wymienionym w pkt 5 informacji pozostawia 
się bez rozpatrzenia.

Informację ogłoszono w dniu 28.07.2009r.:
− na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Iłży www.ilza.ornet.pl,
− tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Iłży,
−  w rejonie inwestycji.

http://www.ornet.pl/

