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OBWIESZCZENIE 
o zawarciu porozumienia w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

 
zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 

(tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1257), oraz 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  

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

środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017., poz. 1405),  

w związku z postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: 

,,Przebudowie drogi powiatowej Nr 1431R Dynów – Dąbrówka Starzeńska w km od 

0+000 do 4+910” realizowanego na obszarze gminy Dynów oraz miasta Dynów powiat 

rzeszowski, województwo podkarpackie. 

 

zawiadamiam strony postępowania 

że zgodnie art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 z późn. zm.), organem właściwym 

do  wydania decyzji o o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia polegającego na: ,,Przebudowie drogi powiatowej Nr 1431R Dynów – 

Dąbrówka Starzeńska w km od 0+000 do 4+910” jest Wójt Gminy Dynów.  

         Przez teren miasta Dynów przebiega mniejsza część przedsięwzięcia w związku  

z powyższym w dniu 31.10.2018r., zawarto porozumienie pomiędzy Wójtem Gminy Dynów  

a Burmistrzem Miasta Dynów, w którym powyższe strony zgodnie stwierdzają, iż większy 

obszar przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest na terenie gminy Dynów, w związku  

z tym stosownie do art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

ocenach oddziaływania na środowisko organem właściwym do prowadzenia postępowania  

w niniejszej sprawie i wydania decyzji jest Wójt Gminy Dynów, ale w porozumieniu  

z Burmistrzem Miasta Dynów.  

           W niniejszym porozumieniu Wójt Gminy Dynów zobowiązuje się do prowadzenia 

postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację w/w przedsięwzięcia w porozumieniu z Burmistrzem Miasta Dynów, do 

informowania Burmistrza Miasta Dynów o czynnościach podejmowanych w ramach tego 

postępowania i wpływającym materiale dowodowym poprzez przesyłanie kopii wysyłanych 

pism, wydawanych aktów administracyjnych, zawiadomień, otrzymywanych opinii  

i uzgodnień. 

         Z uwagi na fakt, że w powyższym postępowaniu liczba stron przekracza 20, zgodnie  

z art. 49 kpa stronom postępowania do wiadomości zostanie przekazane zawiadomienie  

o zawarciu niniejszego porozumienia poprzez umieszczenie w BIP Gminy Dynów i BIP 

Miasta Dynów, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dynów i tablicy ogłoszeń Gminy 

Miejskiej Dynów. 
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