
Warszawa, dnia M O* 2015 r.

GENERALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA

j Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Rzeszowie

DOOS-oaI.42QO.22.2014.mc. 18 LuJ~17. 03. 2015

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 33 ust. l oraz art. 79 ust. l ustawy z 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.), Generalny Dyrektor Ochrony
Środowiska podaje do publicznej wiadomości, że w związku z toczącym się 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 S1'9 Kuźnica — Barwittek na ode. granica województwa

lubelskiego i podkarpackiego — Sokołów M/p. wra^ % 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 5J,

wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, tj. z wnioskiem o
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia wraz z wymaganymi
prawem załącznikami, wymaganym prawem stanowiskiem innych organów oraz decyzją o
środowiskowych uwarunkowaniach wydaną dla ww. inwestycji.

Jednocześnie informuję, iż:
1. Materiał dowodowy dostępny będzie w terminie od dnia 19 marca do dnia 8 kwietnia

2015 r. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Al. Józefa Piłsudskiego
38, 35-001 Rzeszów, w pokoju nr 46, w dniach roboczych: poniedziałek — piątek w godz. 7:30 —
15:30,

2. Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w terminie określonym w pkt l niniejszego
obwieszczenia,

3. Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w pkt l niniejszego obwieszczenia zostaną
pozostawione bez rozpatrzenia,

4. Miejscem składania uwag i wniosków jest siedziba Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Rzeszowie,

5. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz do wydania decyzji jest Generalny
Dyrektor Ochrony Środowiska.

Wywieszono w dniach
Pieczęć urzędu:


