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        OBWIESZCZENIE 
                             Burmistrza Iłży

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. 
U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1971,   ze zm.) oraz art.73 ust.1, 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. Nr 
199, poz. 1227),    

  zawiadamiam
że  na wniosek złożony w dniu 16.07.2009r. przez Gminę Iłża  zostało wszczęte postępowanie            w 
sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: 
„Przebudowie  ulic;  Polnej  na  odcinku   długości  1070  mb  od  km  1+367do  km  2+437, 
Tatarskiej na odcinku  długości 210 mb od km 1+157 do km 1+367, Wołyniaków na odcinku 
długości 1157 mb od km 0+000 do km 1+157, budowie oświetlenia ulicznego oraz budowie 
obiektu  mostowego  przez  rzekę  Iłżankę  na  działkach  ewidencyjnych  nr:  320,  323,  2600, 
2600/3, 3511 – obręb Iłża.”
           Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, strony zostały poinformowane        o  
prowadzeniu  przedmiotowego  postępowania w drodze obwieszczenia, które  zamieszczono  na tablicy 
ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Iłży oraz na stronach internetowych - www.ilza.ornet.pl.

Każdej  ze   stron  tego  postępowania  przysługuje  uprawnienie  wynikające  z  art.10  Kodeksu 
postępowania administracyjnego  do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Strona postępowania 
może w terminie 14  od dnia  dokonania obwieszczenia  zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miejskim 
w Iłży, pok. 28 oraz  wypowiedzieć się  co do zebranych dowodów                     i materiałów.
Wgląd w akta nie jest obowiązkowy.

Zgodnie  z  wymogami   art.64  ust.1,  art.156  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. Nr 199, poz. 1227)  mając na 
uwadze  §  3  ust.1,  pkt  56   Rozporządzenia  Rady Ministrów  z  dnia  09.11.2004r.  w  sprawie  określenia 
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań 
związanych  z  kwalifikowaniem  przedsięwzięcia  do  sporządzenia  raportu  
o  oddziaływaniu  na  środowisko  (Dz.  U.  257,  poz.  2573  ze  zmianami)  tut.  organ  wystąpił   do  niżej 
wymienionych  organów  o  opinie  w  zakresie   konieczności   przeprowadzenia   oceny  oddziaływania 
przedsięwzięcia  na środowisko, a w przypadku stwierdzenia  takiej potrzeby określenie zakresu raportu  o 
oddziaływaniu  na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia, tj. do:
- Starosty  Radomskiego, ul. Domagalskiego 7, 26 – 600 Radom,
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, ul. Aleksandrowicza 5, 26 – 617 Radom.

Obwieszczenia dokonano w dniu 21.07.2009r.:
 na stronach internetowych  Urzędu Miejskiego w Iłży,
 tablicy  ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Iłży.
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