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      OCHRONY ŚRODOWISKA
    W RZESZOWIE

al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

                 WOOŚ.4200.12.2013.JG-45

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z prowadzonym postępowaniem na 
wniosek  Pana  Andrzeja  Sowy,  który  występuje  w  imieniu  Gminy  Rzeszów
- Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie, ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów, w sprawie zmiany 
decyzji  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  w  Rzeszowie  o  środowiskowych 
uwarunkowaniach  z dnia 10 lutego 2012 r., znak: WOOŚ.4200.3.2012.JG-33 przedsięwzięcia 
polegającego na budowie drogi jako łącznika drogi wojewódzkiej  Rzeszów-Dylągówka na 
terenie miasta Rzeszowa oraz na odcinku pozamiejskim od granicy Rzeszowa do węzła drogi 
ekspresowej S19 w Kielanówce w ramach dwóch zadań inwestycyjnych:
1)  Zadanie  nr  1  pn.  „Przygotowanie  i  realizacja  budowy  drogi,  jako  łącznika  drogi 
wojewódzkiej nr 878 Rzeszów – Dylągówka na terenie Miasta Rzeszowa”,
2)  Zadanie  nr  2  pn.  „Przygotowanie  i  realizacja  budowy  drogi,  jako  łącznika  drogi 
wojewódzkiej nr 878 Rzeszów – Dylągówka w zakresie realizacji odcinka pozamiejskiego”
informuję,  że  w toku prowadzonego  postępowania  administracyjnego  zgromadzony został 
materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji, w tym wymagana prawem opinia 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2013 r., 
znak:  PSNZ.460-1-38/2013, dotycząca  uzgodnienia  warunków  realizacji przedmiotowego 
przedsięwzięcia, uzupełnienie do Raportu, w związku z pismem z dnia 14 października 2013 
r.,  znak:  WOOŚ.4200.12.2013.JG-29  oraz  pismem  z  dnia  12  listopada  2013  r.,  znak: 
WOOŚ.4200.12.2013.JG-33.

W terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego obwieszczenia tj. do dnia 07 lutego 
2014 r. można zapoznać się z całością zgromadzonych akt w prowadzonej sprawie. Materiał 
dowodowy znajduje się do wglądu w pokoju 42 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Rzeszowie, al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, w godzinach pracy Urzędu. Po 
upływie wymienionego wyżej terminu wydane zostanie stosowne rozstrzygnięcie.
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