
Gózd, dnia 30.09.2009r. 
RGG 7624/10/2009 
 
 
 
 

P O S T A N O W I E N I E 
 
 
 Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania 
Administracyjnego( Dz.U. z 2000 roku Nr 98. Poz.1071 z późniejszymi zmianami ) oraz 
art.69 ust 4 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko ( Dz.U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 ) w związku ze złożonym przez Pana 
Arkadiusza Krawczyka wnioskiem z dnia 24.06.2009r. w sprawie wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na 
budowie stacji paliw płynnych wraz z infrastruktur ą techniczną zlokalizowanej na 
działce nr ewid. 3 w miejscowości Klwatka gmina Gózd, 
 
 

p o s t a n a w i a m 
 
zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych wraz z 
infrastrukturą techniczną w miejscowości Klwatka, gmina Gózd, do czasu przedłożenia 
przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 
Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na działce nr ewid. 3 w miejscowości Klwatka, 
gmina Gózd. 
 
 

U z a s a d n i e n i e 
 
 
W dniu 24.06.2009 roku został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw 
płynnych wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Klwatka, gmina Gózd. 
W dniu  07.07.2009 roku wszczęto postępowanie w przedmiotowej sprawie. 
Skierowano pismo do Starosty Radomskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Radomiu o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. 
 
- Starosta Radomski pismem Nr ROŚ.II-7633/116/2009 z dnia 10.09.2009r. (data wpływu 
14.09.2009r.) wyraził opinię sugerującą nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw 
płynnych wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Klwatka, gmina Gózd. 
 
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  pismem Nr ZNS.712-151/09 z dnia 
21.09.2009r. (data wpływu 28.09.2009r) wydał opinię, w której stwierdził obowiązek 
sporządzenia w/w raportu. 



 
Biorąc powyższe pod uwagę, Wójt Gminy Gózd postanowieniem RGG7624/10/2009  z dnia 
29 września 2009 roku nałożył na inwestora obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu 
na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia zgodnie z art. 66 cytowanej ustawy o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. 
Zgodnie  z treścią art.. 69 ust. 4 w/w ustaw „organ wydaje postanowienie o zawieszeniu 
postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu 
przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko”. 
 
Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji. 
 
Niniejsze postanowienie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Podano do publicznej wiadomości mieszkańcom, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy Gózd. 
 
         Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Wójta Gminy Gózd w terminie 7 dni licząc 
od daty otrzymania. 
 
 
 
 
 
 
        Wójt Gminy Gózd 
         /-/ Adam Jabłoński 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
 
1. Wnioskodawca 
2. Tyczyńska Sylwia, 26-600 Radom ul. Kosowska 38m12 
3. Nowak Małgorzata, Klwatka 133B, 26-634 Gózd 
4.  Nowak Andrzej, Klwatka 133B, 26-634 Gózd 
5.  Stąporski Jan, 26-600 Radom, ul.Traugutta 10m2 
6.  Gmina Gózd, - Referat Budownictwa i Infrastruktury Technicznej 
7.  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
8.   O/Warszawa/R.Radom  ul. Spacerowa 10, 26-660 Jedlińsk 
9. a/a 

 
Do wiadomości: 
 

1. Starostwo Powiatowe w Radomiu 
ul. Domagalskiego 7, 26-600 Radom 

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu 
ul. Aleksandrowicza 5, 26-617 Radom 



 
 
 
 


