
     
   REGIONALNY DYREKTOR                    Rzeszów, dnia   30    marca 2021 r.         
   OCHRONY ŚRODOWISKA 

                  W RZESZOWIE 
al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów  

 WOOŚ.420.17.1.2021.AW.18 

 

OBWIESZCZENIE 
 

Stosownie do art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret pierwszy 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 2021 r., poz. 247) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w związku z wnioskiem 
z dnia 15 lutego 2021 r. Pana Wiesława Sowy – Zastępcy Dyrektora Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi ekspresowej S19 na 
odcinku węzeł Sokołów Młp. Północ (bez węzła) - węzeł Jasionka (bez węzła) 
dł. ok. 15 km - etap II (dobudowa drugiej jezdni)”; 
 

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE 
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA 

 
1) w dniu 30 marca 2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wezwał 

do uzupełnienia Raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na 
środowisko. Termin uzupełnienia dokumentu został wyznaczony na dzień 30 czerwca 
2021 r. 

 
Po przedłożeniu właściwie sporządzonego dokumentu (zawierającego uzupełnienia), 

zostaną podjęte dalsze czynności odnośnie ustalenia środowiskowych uwarunkowań 
realizacji wnioskowanego zamierzenia. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Rzeszowie 

(-) 

Wojciech Wdowik 
(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 

Otrzymują: 
1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie – doręczenie elektroniczne 

e-PUAP  
2. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim, ul. Rynek 1, 

36-050 Sokołów Małopolski, 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 

3. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Gminy Czarna k. Łańcuta, 37-125 Czarna 260, 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 

4. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Gminy Trzebownisko 36-001 Trzebownisko 976, 
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 

5. Strony postępowania za pośrednictwem BIP i Tablicy ogłoszeń RDOŚ w Rzeszowie, Al. Józefa 
Piłsudskiego 38, 35 – 001 Rzeszów  

Do wiadomości: 
      1.    WOOŚ, aa 


