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OBWIESZCZENIE 
 

Stosownie do art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret pierwszy i lit. p 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 ze zm.) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) dalej „Kpa”, w związku 
z wnioskiem z dnia 9 września 2019 r. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, 
reprezentowanego przez Pana Wiesława Sowa – Zastępcę Dyrektora Oddziału Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie, w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa tunelu w ciągu 
drogi ekspresowej S19 na odc. Babica - Domaradz wg. wariantu TN-W1 w km od 33+050 do 
38+100 (odcinek dł. ok. 5,05 km) wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami 
budowlanymi”; 

 

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE 
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA, 

 

że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zgromadzony został materiał 
dowodowy, niezbędny do wydania ww. decyzji. 

Na podstawie art. 15zzs ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 
374 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” wyznaczam stronie termin od dnia 23 kwietnia 2020 r. do 
dnia 6 maja 2020 r. do zapoznania z dokumentacją zgromadzoną w przedmiotowej sprawie 
obejmującą m. in. Raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko 
wraz z załącznikami i uzupełnieniami, w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
w Rzeszowie (al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów), lub za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej. 
Zapoznanie się z dokumentacją zgromadzoną w przedmiotowej sprawie może nastąpić po 
wcześniejszym uzgodnieniu sposobu zapoznania: 
- telefonicznie pod nr 17 875 00 44  
lub  
- drogą elektroniczną pod adresem: sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl. 
 

Na podstawie art. 15zzs ust. 4 ustawy wyznaczam stronie termin od dnia 7 maja 
2020 r. do dnia 8 maja 2020 r. do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów 
oraz zgłoszonych żądań. 
 Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 
publicznego ogłoszenia tj. 14 dni od dnia 23 kwietnia 2020 r. 
 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Rzeszowie 

(-) 

Wojciech Wdowik 

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 
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Art. 15zzs ust. 1 ustawy: W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego 
z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w: 

1) postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych, 
2) postępowaniach egzekucyjnych, 
3) postępowaniach karnych, 
4) postępowaniach karnych skarbowych, 
5) postępowaniach w sprawach o wykroczenia, 
6) postępowaniach administracyjnych, 
7) postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 
Ordynacja podatkowa, 
8) kontrolach celno-skarbowych, 
9) postępowaniach w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. 
o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284), 
10) innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw 

- nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. 
 
Art. 15zzs ust. 4 ustawy: W okresie, o którym mowa w ust. 1, organ, sąd lub podmiot, prowadzący 
odpowiednio postępowanie lub kontrolę, może wyznaczyć stronie termin do dokonania czynności lub 
zarządzić bieg terminu określonego ustawą z możliwością określenia go na czas dłuższy, niż 
przewidziany ustawą, jeżeli wymaga tego interes publiczny lub ważny interes strony albo 
kontrolowanego. Strona, uczestnik postępowania, kontrolowany i ich kontrahent oraz organ, do 
którego zwrócono się o zajęcie stanowiska w trybie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – 
Kodeks postępowania administracyjnego, są obowiązani do dokonania czynności w wyznaczonym 
terminie, a w przypadku zarządzenia biegu terminu następują skutki, które ustawa wiąże z upływem 
terminu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otrzymują: 
1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie – doręczenie elektroniczne e-PUAP 
2. Strony postępowania za pośrednictwem BIP RDOŚ w Rzeszowie 
3. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Gminy Niebylec, 38 - 114 Niebylec 170, zgodnie  
z art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
Do wiadomości: 
1. WOOŚ; aa 


