
Podkowa Leśna, dnia 04.07.2008 r. 
 
GMiI-7624-01/1/2008 
 
 

O B W I E S Z C Z E N I E 
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LE ŚNA 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach 

 
 W związku art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 46a ust. 1 i 
ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., 
Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 51 ust. 1 ww. ustawy Prawo ochrony środowiska 
oraz § 3 ust. 1 pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. 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. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.). 
 

zawiadamia się, 
 

Ŝe w dniu 04 lipca 2008 r. zostało wszczęte na wniosek Referatu Gospodarki Miejskiej i 
Inwestycji Urzędu Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41 postępowanie administracyjne w 
sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji 
polegającej na ulepszeniu nawierzchni gruntowej dróg gminnych (ul. Sokola od ul. Gołębiej do 
ul. Ptasiej (dz. 233 obr. 2), ul. Orla od rowu do ul. Jaskółczej (dz. 186 obr. 3), ul. Sępów od ul. 
Gołębiej do ul. Sójek (dz. 234, 235 obr. 2), ul. Jaskółcza (dz. 187 obr. 3), ul. Borsucza od ul. 
Głównej do ul. Myśliwskiej (dz. 142/2 obr. 5), ul. Błońska od ul. Brwinowskiej do ul. Jeleniej (dz. 
202, 203/2, 204 obr. 4), ul. Helenowska od ul. Brwinowskiej do ul. Jeleniej (dz. 205, 206, 207 obr. 
4), ul. Miejska od ul. Głównej do ul. Jeleniej (dz. 210, 211 obr. 4), ul. JeŜa i ul. Krecia do ul. 
Łosia (dz. 171, 139/2, 139/6, 139/7, 139/9, 139/10 obr. 6), ul. Głogów (dz. 65, 107/2 obr. 9), ul. 
Topolowa od ul. Modrzewiowej do ul. Akacjowej (dz. 74 obr. 11), ul. Akacjowa od ul. 
Wschodniej do ul. Sosnowej (dz. 17 obr. 12), ul. Sosnowa od ul. Lipowej do ul. Bukowej (dz. 174 
obr. 12), ul. Jodłowa od ul. Jana Pawła II do ul. Orzechowej (dz. 78/2 obr. 7), ul. Sarnia (dz. 144, 
145 obr. 5, 50 obr. 6), ul. Warszawska (dz. 202 obr. 3 i 201 obr. 4)) destruktem i 
powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową przy uŜyciu grysu kamiennego. 
 Ponadto informuje się, Ŝe pismami z dnia 03 lipca 2008 r. znak: GMiI-7624-01/2/2008, GMiI-
7624-01/3/2008  wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku 
Mazowieckim oraz do Starosty Powiatu Grodziskiego z wnioskiem o  zajęcie stanowiska odnośnie 
potrzeby sporządzenia oraz zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla ww. 
inwestycji. 
 Zgodnie z art. 10 § 1 KPA organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom 
czynny udział w kaŜdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umoŜliwi ć im 
wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych Ŝądań. 
 Zgodnie z art. 28 KPA, stroną jest kaŜdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy 
postępowanie albo kto Ŝąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. 
 Strony postępowania, za które uznaje się w tym przypadku właścicieli i zarządców 
nieruchomości sąsiadujących z działkami na których planowana jest przedmiotowa inwestycja mogą 
zapoznać się z treścią wniosku w sprawie wydania decyzji oraz zebraną dokumentacją w Referacie 
Gospodarki Miejskiej i Inwestycji  Urzędu Miasta w Podkowie Leśnej, ul. Akacjowa 39/41 – w pok. 
Nr 11, codziennie  od wtorku do piątku  w godz. 800 – 1600, w poniedziałek w godz. 1000 – 1800 w 
terminie od dnia 04 lipca 2008 r. do dnia 25 lipca 2008 roku. 

  
   Burmistrz Miasta 
   Podkowy Leśnej 

                   /-/ 
 Andrzej Kościelny 

 


