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Zawiadomienie  

o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

poprzez 

OBWIESZCZENIE 

Wójt Gminy Dynów, działając na podstawie art. 61 § 4  i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257), zwanej 

dalej Kpa, w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust 3 art. 73 ust.4  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 2017r., poz. 

1405 z późn. zm.), 

zawiadamia strony 
 

o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek  z dnia 18.10.2018r, bez sygnatury, 

złożony przez Zarząd Powiatu Rzeszowskiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, 

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. 

 Wnioskowane przedsięwzięcie wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań 

związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 

środowisko (Dz. U. 2016, poz. 71). Zatem stanowi przedsięwzięcie mogące potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko i zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 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) wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 Zgodnie z 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.), w przypadku 

przedsięwzięcia wykraczającego poza obszar jednej gminy decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach wydaje wójt, burmistrz, prezydent miasta, na którego obszarze właściwości 

znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie,  

w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami, burmistrzami, prezydentami miast. W związku 

z powyższym organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Dynów. 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20 zgodnie z art. 

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) oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron o wszczęciu 

postępowania podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na 

stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Dynów oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy  

w Dynowie. 



Przedmiotowa inwestycja jest przedsięwzięciem drogowym, w związku z powyższym 

dla przedmiotowego zadania nie ma konieczności stwierdzenia zgodności jego lokalizacji  

z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o ile ten plan został 

uchwalony. 

Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego 

przedsięwzięcia zgodnie z art. 63 ust.1 bądź odstąpienie od tego obowiązku – art. 63 ust. 2 

w/w ustawy stwierdza w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach (Wójt Gminy Dynów). Postanowienie wydaje się po 

zasięgnięciu opinii: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie oraz Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Przemyślu. 

 
Pouczenie 

 
Stosownie do art. 28 ustawy Kpa strona jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto 

żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. 

 
Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa, do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla 

dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania  oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy albo 

z przyczyn niezależnych od organu. 

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji 

publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym 

adresem ma skutek prawny ( art. 41 § 1 i 1 § 2 Kpa). 

Strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, sporządzanie z nich 

notatek i odpisów  ( art. 10, art. 73 § 1 Kpa) oraz zgłaszania ewentualnych uwag i wniosków. 

Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Dynów ul. Ks. J. Ożoga 2, 36-065 Dynów w godzinach 

pracy Urzędu (pon.- piąt. 700 do 1500)  

 

Niniejsze Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości publicznej na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dynów,  

w miejscowości Dąbrówka Starzeńska a także na stronie internetowej bip.gminadynow.pl. 

 

Otrzymują 

1. Inwestor: Zarząd Powiatu Rzeszowskiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, 

2. Zarząd Dróg Powiatowych ul. Budziwojska 149, 35-317 Rzeszów, 

3. Gmina Miejska Dynów ul. Rynek 2, 36-065 Dynów, 

4. Strony postępowania (zgodnie z art.49 Kpa w związku z art. 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), 

5. A/a. 

 

 

 

 

 

 


