WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI
Kielce, dnia 20-07-2017

Znak: SPN.III.7820.1.10.2017

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 88 ust. 1 pkt 1 i art. 90 ust. 2 pkt 1 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
(t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.)

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI
informuje, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach,
działającego przez pełnomocnika, przystąpiono do ponownego przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji Nr 4/10 Wojewody
Świętokrzyskiego z dnia 05.08.2010r., znak: IG.III.7047-26/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S-7 na odcinku: granica
województwa
mazowieckiego/świętokrzyskiego
–
węzeł
drogowo
–
kolejowy
w Skarżysku - Kamiennej wraz z przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu i przebudową dróg
innych kategorii, zmienionej decyzją Nr 6/12 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.11.2012r.,
znak:
IG-III.7820.10.2012
oraz
decyzją
Ministra
Infrastruktury
i
Budownictwa
z dnia 29.01.2016r., znak: DLI.III.6621.89.2015.AK.10, NK: 12356/16.
Przedmiotem niniejszego postępowania w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji
Nr 4/10 Wojewody Świętokrzyskiego jest zmiana w części dotyczącej m.in.: lokalizacji i rodzaju
węzła „Skarżysko-Północ”, lokalizacji i parametrów: dróg dojazdowych, obiektów inżynierskich,
zbiorników retencyjnych, rowów melioracyjnych w km od 0+000,00 do 2+000,00 wraz
z projektowanym oświetleniem drogowym/zasilaniem znaków zmiennej treści do km 2+178,10,
projektowanym kanałem technologicznym do km 2+180,00 oraz przebudową linii WN w km
5+607,50.
Ocena ta przeprowadzana jest w ramach postępowania administracyjnego wszczętego na
wniosek Inwestora z dnia 29.03.2017r., pismo bez znaku, uzupełniony pismem z dnia
19.04.2017r., znak: JPL/001D0/AK/2092/2017 w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla ww. zadania.
Organem właściwym do wydania decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej jest Wojewoda Świętokrzyski. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag
i wniosków oraz do wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji
przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach, zaś organem
właściwym do wydania opinii dotyczącej ww. uzgodnienia jest Świętokrzyski Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Skarbu Państwa
i Nieruchomości Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3,
budynek A, pokój 810 (VIII p.), od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 ÷ 15:30.
Zgodnie z art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski można wnosić:
- w formie pisemnej,
- ustnie do protokołu,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich
kwalifikowanym podpisem elektronicznym - na adres: sekretariat.winn@kielce.uw.gov.pl lub
przez ePUAP na adres: /SUWKielce/SkrytkaESP,
w terminie 30 dni tj. od dnia 02.08.2017r. do dnia 31.08.2017r.
Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu zgodnie z art. 35 ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko pozostawia się bez rozpoznania.

z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Inga Matuszewska
Z-ca dyrektora
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

