
                   
REGIONALNY DYREKTOR 
 OCHRONY ŚRODOWISKA 

            W KIELCACH 
 

    Kielce, dnia  09    sierpnia  2021 r. 
WOO-I.420.17.2021.AM.11 

OBWIESZCZENIE 
 

Na podstawie art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) oraz art. art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 
1 pkt 1 lit. t ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735)  

 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach 

 
zawiadamia, że w związku z prowadzonym na wniosek PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. 
z o.o. ul. Szczebrzeska 11, 22-400 Zamość, działającej przez pełnomocnika Pana Andrzeja 
Krawczyka postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia pn.: 

„Rozbudowa lokalnego centrum sterowania na stacji Sędziszów LHS” 
realizowanego w ramach projektu: Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa 

lokalnego centrum sterowania na stacji Sędziszów LHS (Raczyce, Gołuchów, Łączyn, Sędziszów, 
Kępie, Zarzecze, Jaroszowiec Olkuski, Bukowno), 

tut. organ pismem z dnia 09.08.2021 r. wystąpił do: 
− Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o opinię, co do konieczności przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w aspekcie celów środowiskowych 
ustanowionych dla jednolitych części wód- pismo znak: WOO-I.420.17.2021.AM.9 

− Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jędrzejowie o opinię, co do 
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
i określenia zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – 
pismo znak: WOO-I.420.17.2021.AM.10 

Jednocześnie informuję, iż w trakcie postępowania Inwestor przedłożył pełnomocnictwo 
udzielone Panu Andrzejowi Krawczykowi. Ponadto w dniach 29.06.2021 r., 05.07.2021 r. 
i 26.07.2021 r. wpłynęło uzupełnienie Karty informacyjnej przedsięwzięcia. 

Informuję, że w myśl art. 49 Kpa, zawiadomienie stron postępowania o czynnościach 
następuje w formie publicznego obwieszczenia. Zawiadomienie uważa się za dokonane po 
upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Wskazuje się dzień  
11.08.2021 r. jako dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. 

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek 
znajdujących się w granicach inwestycji lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. 
użytkownik wieczysty). Ponadto stronami w sprawie mogą być właściciele i współwłaściciele 



 
 

działek lub osoby legitymujące się inną formą władania w obszarze oddziaływania 
przedsięwzięcia.  

Z aktami w przedmiotowej sprawie strony mogą zapoznać się oraz wnieść ewentualne 
uwagi i wnioski w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach ul. Karola 
Szymanowskiego 6, od poniedziałku do piątku, w godzinach 730 – 1530, z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa wprowadzonych na terenie kraju w związku z epidemią. 

Małgorzata Olesińska 
p. o. Zastępcy Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska 
Regionalnego Konserwatora Przyrody 

w Kielcach 
/-podpisany cyfrowo/ 

 
 
Miejsce wywieszenia …………………………..…………………………............................................ 
Termin wywieszenia obwieszczenia: od ……………………..……….…do ………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1. PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. za pośrednictwem Pełnomocnika - Pan Andrzej 
Krawczyk  

2. Pozostałe strony poprzez obwieszczenie wywieszone na tablicach ogłoszeń: 
− UM w Sędziszowie  
− w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach 
− w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach 

3. aa 
Do wiadomości: 

1. PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o., ul. Szczebrzeska 11, 22-400 Zamość 
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