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ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., póz. 267 j. t.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

iv ochronie środowiska ora^ o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. póz. 1235, ze zm.),

dalej ustawa ooś, zawiadamiam strony postępowania, że decyzją z dnia 7 kwietnia 2014 r., znak:

DOOŚ-oaII.4200.50.2013.PD.l, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska utrzymał w mocy

decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 5 lipca 2013 r., znak:

WOOŚ.400.1.2.2012.GJ-119, o odmowie uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, decyzji

Wojewody Podkarpackiego z dnia 20 czerwca 2006 r., znak: ŚR.IY-6613/110/05/06,

0 środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi

krajowej Nr 4 Jędrzychowice — Karczowa na odcinku Machowa — Łańcut km 527+456 — 613 +767".

Z treścią ww. decyzji strony postępowania mogą się zapoznać w siedzibie:

Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony

Środowiska w Rzeszowie, Urzędu Gminy Łańcut, Urzędu Miasta Łańcut, Urzędu Gminy Krasne,

Urzędu Gminy Czarna, Urzędu Gminy Świlcza, Urzędu Gminy Iwierzyce, Urzędu Miasta

1 Gminy Sędziszów Małopolski, Urzędu Miasta i Gminy Ropczyce, Urzędu Miasta Dębica,

Urzędu Gminy Dębica, Urzędu Miasta i Gminy Pilzno.

Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego

obwieszczenia o ich wydaniu.
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Pieczęć urzędu:

Art. 74 ust. 3 ustany OOS. Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20,
stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Art. 49 Kpa. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez
obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak
stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia
publicznego ogłoszenia.


