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RGN.7670/7/2009

OBWIESZCZENIE

 BURMISTRZA   IŁŻY

                     o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 

      Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 85 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 na środowisko (Dz.U. z 2008r. 
Nr 199, poz. 1227)

                                                             zawiadamiam 

że w dniu10 lipca 2009r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 350211W Jedlanka Stara – 
Florencja na odcinku dł. 2209 mb od km 0+000 do km 2+209 na działkach ewidencyjnych nr : 
130/1, 872/3, 131 obręb Jedlanka Stara oraz nr 588 – obręb Krzyżanowice”, której inwestorem 
jest Gmina Iłża, ul. Rynek 11, 27 – 100 Iłża. 
Burmistrz Iłży wydał decyzję po uzyskaniu opinii organów:

− Starosty Radomskiego -opinia z dnia 10.06.2009r., znak ROŚ.II – 7633/70/2009 sugerująca 
odstąpienie od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko,

− Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu – opinia sanitarna z dnia 
16.06.2009r., znak ZNS.712-70/09 o braku konieczności przeprowadzenia postępowania 
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

oraz po przeanalizowaniu wniosku pod względem uwarunkowań wymienionych w art. 63 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.

W związku z powyższym, zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią decyzji 
w przedmiotowej sprawie, w terminie od dnia 27.07.2009r. - 10. 08. 2009r.  w Urzędzie Miejskim 
w Iłży ul. Rynek 11, pok. 28 w godzinach urzędowania.

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Radomiu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia. 
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Obwieszczenia dokonano w dniu 13.07.2009r.:
1. Na stronach internetowych Urzędu Miejskiego – www.ilza.ornet.pl,
2. Tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Iłży,
3. Tablicach ogłoszeń w miejscowościach: Jedlanka Stara, Florencja, Krzyżanowice.
   


