
Stanisławów, dnia 28 lipca 2021 r. 

RIiOŚ.6220.2.2022 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE 

o wydaniu decyzji 

 Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.  

o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) oraz 

art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 735), na podstawie wniosku pełnomocnika: Pana Sebastiana 

Drozdowskiego „SEDROX” , Stojadła ul.Książęca 9A, 05-300 Mińsk Mazowiecki działającego 

w imieniu inwestora: Zarząd Dróg Powiatowych, ul.Warszawska 219, 05-300 Mińsk 

Mazowiecki 

Wójt Gminy Stanisławów  

zawiadamia 

o wydaniu dnia 28 lipca 2022 decyzji znak: RIiOŚ.6220.2.2022 stwierdzającej brak potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa 

drogi powiatowej nr 2214W Stanisławów – Mlęcin – Kamionka od km 0+020 do km 1+180, 

powiat miński” 

Decyzje wydano po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim 

oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 

Od decyzji przysługuje Stronom odwołanie do samorządowego Kolegium Odwoławczego w 

Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Stanisławów w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

niniejszej decyzji. 

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami o braku potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wydanymi przez 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem – 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zainteresowane strony mogą zapoznać się 

w Urzędzie Gminy Stanisławów – pok. 19 w godzinach urzędowania tj. poniedziałek 9.00 – 

17.00, wtorek – piątek 8.00 – 16.00 w terminie 14 dni od daty zawiadomienia. 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, niniejsze 

zawiadomienie-obwieszczenie zostaje podane stronom postępowania przez zamieszczenie 

w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stanisławów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Gminy Stanisławów. 

Zawiadomienie uznaje się za doręczone stronom postępowania po upływie 14 dni od dnia, w 

którym nastąpiło udostępnienie pisma zgodnie z art. 49 Kpa. 

   SEKRETARZ  

Gminy Stanisławów 

/-/ Hanna Pietrzyk 


