GMINA PODEDWÓRZE
Podedwórze 44, 21-222 Podedwórze, tel.: 83 379 50 11 fax: 83 379 50 08
e-mail: ug@podedworze.pl NIP: 539 149 09 03

Podedwórze, 30.04.2020 r.
IGZ.6220.2.1. 2020
Z A W I AD O M I E N I E
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.)
Wójt Gminy Podedwórze zawiadamia
że w dniu 27 kwietnia 2020 r. do Urzędu Gminy Podedwórze wpłynął wniosek złożony przez
Powiat Parczewski ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew, reprezentowany przez pełnomocnika
Piotra Zaborskiego, adres: ul. Miłków 2b, 21-220 Siemień, o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego 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.
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 informuję o uprawnieniach stron do czynnego udziału w każdym
stadium postępowania administracyjnego, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie
się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Dokumentacja sprawy - wniosek, karta informacyjna przedsięwzięcia, plan sytuacyjny obiektu,
wypis z rejestru gruntów dostępna jest dla stron postępowania w siedzibie Urzędu Gminy
Podedwórze, Podedwórze 44, 21-222 Podedwórze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy
urzędu 7:30 – 15:00 na każdym etapie prowadzonego postępowania.
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 sołectw Rusiły, Podedwórze,
Hołowno, Kaniuki, Wyhalew, Kodeniec.
Do wiadomości:
1. Strony postępowania zgodnie z art. 49 K.p.a. poprzez niniejsze zawiadomienie zamieszczone na
- tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Podedwórzu
- BIP Urzędu Gminy w Podedwórzu
- tablicy ogłoszeń sołectw
2.
3.

Inwestor: Powiat Parczewski ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew, reprezentowany przez pełnomocnika Piotra
Zaborskiego, , adres: ul. Miłków 2b, 21-220 Siemień
Wójt Gminy Dębowa kłoda

4. a/a

