
 
Zawiadomienie  o wszczęciu postępowania oraz zamieszczeniu w publicznie dostępnym 
wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 
i wystąpieniu do organów uzgadniających „Budowa studni bisowych IIA, IIIA i IVA 
ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla zaopatrzenia w wodę 
wodociągu grupowego Samborzec-Szewce na działce nr ewid. 490/4 w msc. 
Szewce, gm. Samborzec oraz na działkach nr ewid.441/7 i 463/2 w msc. Sośniczany 
gm. Koprzywnica”.  
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                                                   ZAWIADOMIENIE 

 
Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica na podstawie art. 33 ust.1;  73 ust.1;  art. 75 
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. t.j. z 2013r. poz.1235 ze zm. /  oraz     
art.  61 § 1 i § 4, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania 
Administracyjnego (Dz. U.  z 2013r. poz.127 ze zm.)   podaje  do publicznej 
wiadomości, Ŝe do tutejszego urzędu w dniu  27.04.2015  roku wpłynął wniosek  
złoŜony przez Gminę Samborzec , 27-650 Samborzec o wydanie decyzji o 
środowiskowych  uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego 
na „Budowie studni bisowych IIA, IIIA i IVA ujęcia wód podziemnych z 
utworów czwartorzędowych dla zaopatrzenia w wodę wodociągu 
grupowego Samborzec-Szewce na działce nr ewid. 490/4 w msc. Szewce, 
gm. Samborzec oraz na działkach nr ewid.441/7 i 463/2 w msc. Sośniczany 
gm. Koprzywnica”.  

Niniejszy  wniosek  został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych  na 
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Koprzywnica  -  ochrona 
środowiska . 

Strony zgodnie z art. 10 KPA mogą brać czynny udział w postępowaniu 
administracyjnym.  
Zgodnie z art. 30 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. t.j. z 2013r. poz.1235 ze zm. / 
postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa. 
Strony postępowania w ciągu 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia mogą zapoznać 
się  z aktami spraw oraz złoŜyć uwagi i wnioski  w tutejszym Urzędzie Miasta i Gminy 
w pok. Nr 18,- stanowisko ds. rolnictwa, ochrony środowiska, gospodarki gruntami -    
I piętro w godz. 8.00- 14.00.   
 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy  
Koprzywnica. 
 
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej (do protokołu), za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 
bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi lub wnioski złoŜone po upływie wyŜej 
określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. 
 
 



 
 
W/w przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust.1, pkt 70 rozporządzenia Rady Ministrów       
z dnia 9 listopada  2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) kwalifikuje się jako 
przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, 
dla którego moŜe być wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na 
środowisko. 
 
Jednocześnie wg kompetencji  zgodnie z art. 106 k.p.a. oraz art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2  
ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania 
na środowisko / Dz.U.t.j. z 2013r. poz.1235 ze zm./ obowiązek przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia przy łącznym 
uwzględnieniu środowiskowych  uwarunkowań stwierdza się  po zasięgnięciu opinii 
Regionalnego  Dyrektora Ochrony Środowiska oraz  Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu. 
 
Ponadto w ramach prowadzonego postępowania – informacji w sprawie ewentualnego 
znaczącego oddziaływania na siedliska lub gatunki chronione w ramach NATURA 2000 
udziela Regionalny Dyrektor Środowiska w Kielcach. 
 
Informację powyŜszą  podaje się do publicznej wiadomości na: tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta i Gminy Koprzywnica oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Koprzywnica- 
bip.koprzywnica.asi.pl (zakładka – ochrona środowiska ) . 
 
W przedmiotowej sprawie właściwym organem do wydania decyzji o  środowiskowych 
uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica. 
 
 

                                                                                        
           
                                                                                                       BURMISTRZ 
 
                                                                                    mgr inŜ. Marek Jońca           

 
 
Otrzymują: 
 
1x Adresat  
Strony postępowania jak niŜej: 
1xGmina Samborzec, 27-650 Samborzec 
1x Urząd Gminy w Samborcu, 27-650 Samborzec 
1x Gmina Koprzywnica , ul. 11-go Listopada 88,  27-660 Koprzywnica. 
1x Pani Katarzyna Siudak zam. Szewce 21, 27-650 Samborzec 
1x Pan Jerzy Kiliański zam. Szewce 10, 27-650 Samborzec 
1x Pan Adam Obarzanek zam. Skotniki 1 , 27-650 Samborzec 
1x Pani Joanna Obarzanek zam. Skotniki 1, 27-650 Samborzec 
1x Pan Andrzej Bednarski zam. Szewce 30, 27-650 Samborzec 
1x Pan Wojciech Wilk zam. Szewce 53, 27-650 Samborzec  
1x A/a. 
 
 
 
 


