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Podedwórze, dnia 30.04.2020 r. 
IGZ.6220.2.2.2020 

 
 

OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY PODEDWÓRZE 

 
o wszczęciu postępowania administracyjnego 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
 
Na podstawie art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256) oraz art. 73 ust. 1 , art. 74 ust. 3, 3a ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 
2020 r. poz. 283 z późn. zm.)  
 

zawiadamiam strony 
 

że na wniosek z dnia 27 kwietnia 2020. złożony przez Inwestora: Powiat Parczewski ul. 
Warszawska 24, 21-200 Parczew, reprezentowany przez pełnomocnika Piotra Zaborskiego, adres: 
ul. Miłków 2b, 21-220 Siemień, 
 
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: 
 
na „Przebudowie drogi powiatowej Nr 1096L Rusiły – Kodeniec od km 5+789,0 do km 

6+345,5 od km 7+306 do km 15+664,5  i od km 16+882,0 do km 19+489,0 o długości 11.522,0 

km” na działkach nr ewidencyjny 314, 830 w obrębie Podedwórza, nr ewidencyjny 41 w obrębie 

Hołowna, nr ewidencyjny 63  w obrębie Kaniuk, nr ewidencyjny 145 w obrębie Wyhalewa, nr 

ewidencyjny 353,354/1 w obrębie Kodeńca.   

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 
 
Zgodnie z art. 28  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
stroną w postępowaniu administracyjnym jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku 
dotyczy postępowanie. 
 
W świetle z art. 74 ust. 3a 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 stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do 
nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w 
wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten 
rozumie się:  
1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się 
w odległości 100 m od granic tego terenu;  
2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby 
przekroczone standardy jakości środowiska, lub  
3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może 
wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym 
przeznaczeniem.  
 
Ponadto, zgodnie z brzmieniem art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko, status strony może również uzyskać organizacja 
ekologiczna w przypadku złożenia wniosku, w ramach zapewnienia przez Wójta Gminy 
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Podedwórze udziału społeczeństwa w niniejszym postępowaniu zgodnie z art. 30 cytowanej 
ustawy, jak również inne osoby, które w toku tegoż postępowania wykażą interes prawny. 
 
W niniejszym postępowaniu administracyjnym bierze udział powyżej 10 stron, zatem zgodnie z art. 
74 ust. 3 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, stosuje się art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego.  
 
Zgodnie z  art. 10 § 1 Kpa, strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie 
Gminy Podedwórze, Podedwórze 44, 21-222 Podedwórze w pok. Nr 1, w godzinach pracy urzędu.  
 
Jednocześnie informuję o możliwości składania drogą elektroniczną pod adresem: 
inwestycje@podedworze.pl oraz osobiście w Urzędzie Gminy Podedwórze uwag i wniosków oraz 
dodatkowych dowodów dotyczących zakresu prowadzonego postępowania. Organem właściwym 
do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Podedwórze. 
 
Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt. 2 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, realizacja przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
 
Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt. 4 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 organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji jest Wójt Gminy Podedwórze. 
 
Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1,2 i 4, oraz art. 75 ust.4  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 ewentualny obowiązek przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia stwierdza Wójt Gminy 
Podedwórze po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie 
Wydział Spraw Terenowych I w Białej Podlaskiej, Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Parczewie oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej oraz opinii wójta właściwego dla pozostałego terenu, na którym 
ma być realizowane przedsięwzięcie- Wójta Gminy Dębowa Kłoda. 
 
 
Wójt Gminy Podedwórze w dniu 30.04.2020r. wystąpił do ww. organów o wydanie niezbędnych 
opinii. 
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy Podedwórze, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Podedwórze (zakładka – 
ochrona środowiska - decyzje środowiskowe) oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Podedwórze.  

 
  
Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 30.04.2020r. 
 
Do wiadomości: 

1. Strony postępowania zgodnie z art. 49 K.p.a. poprzez niniejsze obwieszczenie zamieszczone na  

- tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Podedwórzu 

- BIP Urzędu Gminy w Podedwórzu  

- tablicy ogłoszeń sołectwa Podedwórze 
2. Inwestor: Powiat Parczewski ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew – pełnomocnik Piotr Zaborski, 

adres Miłków 2b, 21-220 Siemień 
3. Wójt Gminy Dębowa Kłoda 
4. A/a 


