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GENERALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA

DOOŚ-oaI.4200.22.2014.mc.21

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., póz. 267), dalej kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy % dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska ora^ o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., póz. 1235 ze zm.), informuję,
że w związku z prowadzonym postępowaniem odwoławczym dotyczącym decyzji Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 30.04.2014 r. (WOOŚ.4200.11.2013.AH-
189) określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie
drogi ekspresowej S19 Kuźnica — Rarwinek na ode. granica województwa lubelskiego i podkarpackiego -
Sokołów Młp. wraz_ Z. niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami — od km 0+000 do km 8+750
dla wariantu przebiegu trasy WS 9 ora^ od km 8+800 do km 51+976 dla wariantu WS 5],

strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym oraz wypowiedzieć się co do jego
treści przed wydaniem decyzji.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i złożyć ewentualne uwagi i wnioski
w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. Po tym terminie zostanie
wydana decyzja kończąca postępowanie.

Informacja o dostępności materiału dowodowego:
1) wniosek o wydanie zaskarżonej decyzji wraz z wymaganymi prawem załącznikami i

uzupełnieniami (w tym raportem o oddziaływaniu na środowisko), wymaganym prawem
stanowiskiem innych organów oraz zaskarżona decyzja - w siedzibie Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska w Rzeszowie: AL Józefa Piłsudskiego 38 w Rzeszowie, pokój nr 46, w
dniach roboczych w godzinach 7:30 — 15:30)

2) pozostałe akta sprawy - w siedzibie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska: ul. Wawelska
52/54 w Warszawie (budynek Ministerstwa Środowiska) w dniach roboczych w godzinach
9.00 — 15.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu (22)579,2179.
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Wywieszono w dniach: Dyrektora Departamentu
Ocen Odcfa'

Pieczęć urzędu:
Joanni Zarzecka

Otrzymują:

1. Wiesław Sowa — Z-ca Dyrektora Oddziału GDDKiA w Rzeszowie, ul Legionów 20, 35-959 Rzeszów,
2. Pozostałe strony postępowania na podstawie art. 49 kpa.

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.
A i t . 10 kpa. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a
pr/ed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Art. 49 \ipa. 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.
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