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o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
przedsięwzięcia 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm. - cyt. dalej jako „k.p.a.") w związku 
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 (tj. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze. zm. - cyt. dalej jako „UUOŚ") zawiadamia się strony o wszczęciu postępowania 
z dniem 16 grudnia 2020 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia p.n.: Rozbudowa drogi krajowej nr 48 na odcinku Kozienice - Dęblin na wniosek 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa 
reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Bartłomieja Ratyńskiego. 

Zgodnie z art. 75 ust. 4 UOOŚ, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Sieciechów, po zasięgnięciu opinii Burmistrza Gminy Kozienice oraz 
Burmistrza Miasta Dęblin. 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 UUOŚ Wójt Gminy Sieciechów wystąpił do: 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kozienicach 

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział Spraw Terenowych w Radomiu 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody polskie, źjarząd Zlewni w Radomiu 

o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego 
przedsięwzięcia, w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu ww. 
przedsięwzięcia na środowisko. 

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kozienicach oraz stanowiska Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
Zarząd Zlewni w Radomiu dołączone zostaną do akt sprawy. 

Z przedłożoną dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Sieciechowie w Referacie Gospodarki 
Komunalnej, ul. 11 Listopada 2, 26-922 Sieciechów w dniach: poniedziałek od 8:00 do 16:00 oraz od wtorku do 
piątku, w godzinach: 7:00-15:00. 

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 UUOŚ 
stosuje się art. 49 k.p.a. przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania poprzez 
obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania. Niniejsze obwieszczenie zostaje 
podane do wiadomości stronom poprzez: 
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sieciechów 
- umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sieciechów 
- wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w sołectwach Gminy Sieciechów 

Niniejsze obwieszczenie zostaje również podane do wiadomości Burmistrza Gminy Kozienice oraz Burmistrza 
Miasta Dęblin do ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni). 

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym 
nastąpiło publiczne obwieszczenie, 
w Biuletynie Informacji Publicznej. 
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