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OBWIESZCZENIE 
 

Stosownie do 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 ze zm.) oraz art. 49 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  
z 2020 r., poz. 256 ze zm.), dalej Kpa, w związku z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Rzeszowie z dnia 10 czerwca 2020 r., znak: WOOŚ.420.18.23.2019.NH.52  
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie 
kompleksowej dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej na przedłużeniu ul. 
Warszawskiej wraz z przebudową sieci kolidujących oraz uzyskaniem wszelkich niezbędnych 
decyzji administracyjnych (w tym decyzji ZRID) w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi 
powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej””, 
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ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA 
 

 W dniu 20 października 2020 r., wydane zostało postanowienie, którym sprostowano 
oczywistą omyłkę w ww. decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 
z dnia 10 czerwca 2020 r., znak: WOOŚ.420.18.23.2019.NH.52 o środowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie kompleksowej dokumentacji 
projektowej na rozbudowę drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej wraz  
z przebudową sieci kolidujących oraz uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji 
administracyjnych (w tym decyzji ZRID) w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi 
powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej””. 

Z treścią ww. postanowienia, strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie (al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 
Rzeszów), w godzinach pracy Urzędu tj. w godzinach 7.30 – 15.30, po uprzednim umówieniu 
wizyty: telefonicznym (tel. 17 785 00 44), za pośrednictwem środków komunikacji 
elektronicznej lub poczty tradycyjnej. 
 Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 
publicznego ogłoszenia tj. 14 dni licząc od dnia 22 października 2020 r. 
 Od ww. postanowienia przysługuje stronom zażalenie do Generalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  
w Rzeszowie, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. 
 

Z up. REGIONALNEGO DYREKTORA 
OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE 

(-) 

Antoni Pomykała 
p.o. Z-cy Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

Regionalny Konserwator Przyrody w Rzeszowie 

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 
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Otrzymują: 
1. Pan Mateusz Królicki – Pełnomocnik 
2. Strony postępowania za pośrednictwem BIP RDOŚ w Rzeszowie 
3. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Miasta Rzeszowa, 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 – doręczenie elektroniczne ePUAP 
4. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Gminy Trzebownisko, 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 – doręczenie elektroniczne ePUAP 
Do wiadomości: 
1. WOOŚ; aa 
 


