
























Wiśniew, 13 listopada 2020 r. 
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O B W I E S Z C Z E N I E 

o zakończeniu postępowania 

 

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) 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 (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) 

z a w i a d a m i a m,   że 

zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie 

Zakładu Mięsnego Mościbrody Sp. z o.o. w miejscowości Mościbrody, gmina Wiśniew” 

na działkach  o nr ewid. gr. 377/3, 377/4, 377/5 położonych w obrębie Mościbrody. 

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a, 93 i 96 oraz § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) planowane przedsięwzięcie zalicza się 

do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.  

Strony postępowania mają prawo w terminie 7 dni, następujących po upływie 14 dni 

od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie o zakończonym postępowaniu, 

tj. od dnia 28.11.2020 r., zapoznać się ze złożoną w sprawie dokumentacją i zgłosić swoje 

żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia. Podania można wnosić pisemnie, telegraficznie, 

za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji 

elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą do Wójta Gminy Wiśniew  –                   

08-112 Wiśniew, ul. Siedlecka 13, ug@wisniew.pl. W związku z zaistnieniem ryzyka 

rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz wprowadzeniem stanu epidemii, informuję 

o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym po wcześniejszym telefonicznym 

umówieniu pod numerem telefonu 256417313 wew. 119. 

Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
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oddziaływania na środowisko stroną postępowania w sprawie wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje 

prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać 

przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 

ust. 1. Przez obszar ten rozumie się: 

1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar 

znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu; 

2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia 

zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub 

3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które 

może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej 

aktualnym przeznaczeniem. 

Na podstawie 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 jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji 

przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 12 listopada 

2020r.poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wiśniew oraz zamieszczenie 

na stronie internetowej  Biuletyny Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wiśniew http://e-

bip.pl/Start/20 

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni 

od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie 

lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

Wójt Gminy Wiśniew 

/-/ Krzysztof Kryszczuk 

 

 

Miejsce publikacji – tablice ogłoszeń: 

1. Urzędu Gminy Wiśniew 

2. Miejscowości Mościbrody 

3. http://www.e-bip.pl/start/20 

 

mailto:srodowisko@wisniew.pl
http://e-bip.pl/Start/20
http://e-bip.pl/Start/20
http://www.e-bip.pl/start/20

