
REGIONALNY DYREKTOR Rzeszów, 2014-11- *
OCHRONY ŚRODOWISKA

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

WOOŚ.4202.1.2014.AH-20

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 2013 r. póz. 1235 z późn. zm.) i art. 49
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.
póz. 267 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Pana Mirosława Bogdalczyka, 

działającego z upoważnienia Dyrektora Oddziału
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959
Rzeszów, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsięwzięcia pn.: „Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S19 na
odcinku Węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) - Stobierna w zakresie przebudowy
słupa nr 47 wraz z wymianą przewodów w przęśle od słupa nr 46 do 47 linii energetycznej
750 kV oraz przebudowy fragmentu rowu melioracyjnego S-1";

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

W dniu 7 listopada 2014 r. wydana została decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Kontynuacja projektowania i budowa drogi
ekspresowej S19 na odcinku Węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) - Stobierna
w zakresie przebudowy słupa nr 47 wraz z wymianą przewodów w przęśle od słupa nr 46 do
47 linii energetycznej 750 kV oraz przebudowy fragmentu rowu melioracyjnego S-1".

Z treścią ww. decyzji, można się zapoznać w Wydziale Ocen Oddziaływania na
Środowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w pokoju nr 46 (al.
Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów) oraz w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta
w Sokołowie Małopolskim, w godzinach pracy Urzędów.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia
publicznego ogłoszenia.

Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.j j j j

--WISKA

ytkowski
Otrzymują:
1. P. Mirosław Bogdalczyk, 
2. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim, ul. Rynek l, 36-
050 Sokołów Młp., 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. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów
2. WOOŚ;a/a


