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ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
RIiOŚ.6220.10.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art.  61 § 1 i  § 4 oraz art.  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  
Kodeks  postępowania  administracyjnego  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  2096  z  późn.zm.)  
w związku z art.  33 i  art.  74 ust.  1 i  ust.  3 ustawy z dnia 3 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 2018 r.
 poz. 2081 z późn.zm.), w związku z § 3 ust 3 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko (Dz. U. 2016 poz. 71).

Wójt Gminy Stanisławów 
zawiadamia,

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 30.07.2019 (data wpływu
01.08.2019  )  złożony  przez  Pana  Piotra  Porczyka  reprezentującego  firmę Droprojekt  
ul. Posłańców 3, 04-409 Warszawa, działającego jako pełnomocnik inwestora  Zarządu
Dróg  Powiatowych  w  Mińsku  Mazowieckim,  ul.  Warszawska  219,  05-300  Mińsk
Mazowiecki,  w  sprawie  wydania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  
dla  przedsięwzięcia  pn.  „Przebudowa  drogi  powiatowej  nr  2216W  Pustelnik-
Zawiesiuchy na odcinku od km 3+290 do km 4+560”.

Planowana do budowy inwestycja zlokalizowana będzie w obszarze województwa
mazowieckiego,  w  powiecie  mińskim,  w  gminie  Stanisławów  na  gruntach  wsi:  Łęka
na działkach  o nr ew 11, 117, 194, 205 oraz Choiny na działce o nr ew 389.

W  związku  z  wszczętym  postępowaniem  Wójt  Gminy  Stanisławów  wystąpił  
do  Państwowego  Powiatowego Inspektora  Sanitarnego  w  Mińsku  Mazowieckim,
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Dyrektora Regionalnego
Zarządu  Gospodarki  Wodnej  Wód  Polskich  w  Warszawie  z  prośbą  o  wydanie  opinii  
w zakresie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Stosowanie do art. 28a ustawy KPA stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego
lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój
interes prawny lub obowiązek. 

Stosownie z art. 35  § 5 ustawy KPA do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się
terminów  przewidzianych  w  przepisach  prawa  dla  dokonania  określonych  czynności,
okresów  zawieszenia  postepowania  oraz  okresów  opóźnień  spowodowanych  z  winy
strony albo z przyczyn niezależnych od organu. 

Stosowanie do art. 41 § 1 i 2 ustawy KPA w toku postepowania, strony oraz ich
przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej
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o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma
pod dotychczasowy adres ma skutek prawny. 

Ponadto, informuję również, że zgodnie z art.  10 § 1 KPA, organy administracji
publicznej  zobowiązane  są  zapewnić  stronom  czynny  udział  w  każdym  stadium
postepowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić wypowiedzenie się, co do zebranych
dowodów i materiałów oraz zgłoszonych zastrzeżeń.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Stanisławów, ul. Rynek
32, w pokoju nr 7, w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek 9.00-17.00, wtorek-piątek
8.00-16.00.

W związku z powyższym informuję o możliwości składania wniosków i uwag w tej
sprawie w terminie  14 dni  od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.  Ewentualne
wnioski  i  uwagi  można  wnosić  w  formie  pisemnej  w  sekretariacie  Urzędu  Gminy
Stanisławów, ul. Rynek 32, ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Stanisławów w pok. nr 9
oraz za pomocą środków komunikacji  elektronicznej  bez konieczności  opatrywania ich
bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres urzadgminy@stanislawow.pl.

Skargi i wnioski będą rozpatrywane przez Wójta Gminy Stanisławów.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy  Stanisławów,  na  tablicach  ogłoszeń  sołectw:  Łęka  i  Choiny  oraz  w  Biuletynie
Informacji  Publicznej  Gminy  Stanisławów  www.bip.stanislawow.eu oraz  w  sposób
zwyczajowo przyjęty w Gminie Stanisławów.

Otrzymują:

1. Strony zgodnie z art. 49 k.p.a.

 
         z up. Wójta 
/-/ Dariusz Kraszewski
Zastępca Wójta Gminy
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http://www.bip.stanislawow.eu/

