
Gózd, dnia 19.12.2011 r. 
RGG- 6220.4.2011 
 
 
 
 

 
Z a w i a d o m i e n i e 

o wszczęciu postępowania 
 

Zgodnie z art. 61 §1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) 
 

zawiadamia się, 
 

że w dniu 19.12.2011 r. na wniosek KOMA Zakład Projektowania i Realizacji 
Inwestycji s.c. Jan Kozłowski, Bartłomiej Kozłowski, Katarzyna Kozłowska, 91 – 420 
Lódź, ul. Północna 27/29 p.111  działającego na podstawie Upoważnienia – Pełnomocnictwa 
Nr RU 66/2011 wydanego przez inwestora – Gminę Gózd reprezentowaną przez Wójta 
Gminy Gózd Adama Jabłońskiego z dnia 12.10.2011r. ( data wpływu 15.12.2011r.) zostało 
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego  na „Budowie sieci 
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w miejscowości Drożanki i 
Gózd, gmina Gózd” 

 
 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt.2 i art. 77 ust. 1 pkt 2 Uooś oraz § 3 ust.1 pkt. 79 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko postanowienie o obowiązku 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz decyzje o 
środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po zasięgnięciu opinii: 

 
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Radomiu 
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu 
 
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu opinii. 
            
 Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających art. 
10 § 1 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. 
Ponadto zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 2  w/w ustawy informuję o możliwości składania uwag i 
wniosków oraz zapoznania  się  z  aktami  spraw w siedzibie Urzędu Gminy w Goździe, ul. 
Radomska 7, Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego, pokój 107 w 
godz. 7.30 – 15.30 w  terminie  do 21 dni  od  dnia  ogłoszenia niniejszego zawiadomienia. 
 

 
 
 
 
 
 



Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów 
przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów 
zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z 
przyczyn niezależnych od organu.   
 

Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i 
pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie 
swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie 
pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. 

 
 Ponieważ w przedmiotowej sprawie liczba stron  przekracza 20 w/w  zawiadomienie podaje 

się do publicznej wiadomości przez: 

1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Goździe. 

2. Umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gózd. 

 

 

Wójt Gminy Gózd 

/-/ Adam Jabłoński 

 

 

 

 

 

  Otrzymują:   

1. KOMA Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji s.c. Jan Kozłowski, Bartłomiej 
Kozłowski, Katarzyna Kozłowska, 91 – 420 Lódź, ul. Północna 27/29 p.111 

2. Referat Budownictwa Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej Urzędu 
Gminy w Goździe, ul. Radomska 7 

3. a/a 
 
                                                                              

Do wiadomości: 
 

1. Tablica ogłoszeń 
2. Strona internetowa  www.bip.gozd.pl 

 
- W miejscu inwestycji ( tablica ogłoszeń sołtysa ) 
 
Sołtys wsi Drożanki – Pan Waldemar Szymczak 
Sołtys wsi Gózd      -  Pan Krzysztof Bujak 
 
 
 

 


