
Gózd, dnia 21.09.2011r. 

RGG- 7624/05/2010/2011 
 
 
 

P O S T A  N O W I E N I E 
 
 
 

Na podstawie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 69 ust 1 pkt 4 
ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2008r. nr 199, poz. 1227 ze zmian.) w związku z  przedłożeniem przez 
wnioskodawcę Pana Krzysztofa Ziębę zam. Niemianowice 35b, 26-634 Gózd raportu o 
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 
 

postanawiam 
 
 

 podjąć zawieszone w dniu 12.04.2011r. postępowanie administracyjne w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego  na: 
„Rozbudowie stacji gazowej o jeden zbiornik paliw płynnych oraz jeden dystrybutor 
paliw płynnych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki o numerze 
ewidencyjnym 35 w miejscowości Niemianowice, obręb geodezyjny Niemianowice, 
gmina Gózd”. 
 

Uzasadnienie 
 

 
Postanowieniem z dnia  09.03.2010r. znak: RGG-7624/05/2009 stwierdzono obowiązek  
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko  dla przedsięwzięcia polegającego na: 
„Rozbudowie stacji gazowej o jeden zbiornik paliw płynnych oraz jeden dystrybutor 
paliw płynnych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki o numerze 
ewidencyjnym 35 w miejscowości Niemianowice, obręb geodezyjny Niemianowice, 
gmina Gózd”. 
Zgodnie z art. 69 ust. 4 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 ze zmian.) organ 
prowadzący postępowanie  w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
zobowiązany jest  do zawieszenia postępowania do czasu przedłożenia  przez wnioskodawcę 
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 
W dniu 19.09.2011r. Pan Krzysztof Zięba przedłożył raport o oddziaływaniu na środowisko 
w/w przedsięwzięcia. 
W związku z ustąpieniem przyczyny uzasadniającej zawieszenie postępowania postanowiono 
jak w sentencji. 
 
 



 
Niniejsze postanowienie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Podano do 
publicznej wiadomości mieszkańcom, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy w Goździe. 
 
Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie. 
 
 
 
 
 
 

 Wójt Gminy Gózd 
/-/ Adam Jabłoński 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1. Pan Krzysztof Zięba, zam. Niemianowice 35b, 26-634 Gózd – Inwestor 
2. GDDKiA o/Warszawa, Rejon Radom, Wsola, ul. Spacerowa 10, 26-660 Jedlińsk 
3. Szpilski Wojciech, zam. Niemianowice 32, 26-634 Gózd 
4.  Użytkownik Winiarski Marian zam. Niemianowice 36, 26-634 Gózd 
5. Szpilski Józef, zam. Niemianowice 32, 26-634 Gózd 
6. Tomczak Artur, zam. Niemianowice 34, 26-634 Gózd 
7. Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd 
8. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Gózd 
9. Strona internetowa  www.bip.gozd.pl 
10. a/a 

 
 
 
 
 
 


