Warszawa, dnia

IŁ «C. 2015

GENERALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
DOOŚ-oaI.4210.33.2014.ADK.22

ZAWIADOMIENIE
Działając na podstawie:
art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., póz. 267 ze
zm.), zwanej dalej kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji
<> środowiska i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska ora^ o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2013 r., póz. 1235 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś, zawiadamiam strony,
- art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy ooś, zawiadamiam społeczeństwo,
że postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
\v Rzeszowie z dnia 10 lipca 2014 r., znak: WOOŚ.4200.15.2013.AH-88, ustalającej środowiskowe
uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: ,$udowa obwodnicy miasta Sanoka w ciągu droff krajowej nr 28 ZalarMedyka, wg wańantu #B ~e skrępowaniami",
zostało zakończone wydaniem:
1) decyzji z dnia 18.05.2015 r. fznak: DOOS-oaI.421Q.33.2014.ADK.20') w części uchylającej zaskarżoną
decyzję i orzekającej w tym zakresie co do istoty, a w pozostałej czyści utrzymującej w mocy, oraz
2) decyzji z dnia 18.05.2015 r. fznak: DOOS-oaI.4210.33.2014.ADK.21V umarzającej postępowanie
odwoławcze w odniesieniu do odwołania Marka Bierczyńskiego.
Strony mogą zapoznać si\; z treścią powyższych rozstrzygnięć w poniższych urzędach:
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
Urzędzie Gminy Sanok
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Urzędzie Miasta Sanoka
Urzędzie Miasta i Gminy w Zagórzu
Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie
Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego
obwieszczenia o jej wydaniu.
Społeczeństwu treść ww. decyzji oraz dokumentacja spraw}' udostępniana jest zgodnie z zasadami
zawartymi w DZIAI.H II ustawy ooś, pt. Udostępnianie informacji o środowisku ijego ochronie.
Wywieszono w dniach
Pieczęć urzędu

Zupow;
Generalnego Dyrektora Damony Środowiska
Z-C8 Dyrektora
amenlu
Ocen Oddziaływani

\:[. 38 usiany ost Organ właściwy do wydania decyzji podaje do publicznej wiadomości informacją o wydanej dccy/ji
E u możliwościach /apo/nania siv / jq treścią.
Att. 74 ust. 3 listowy ooś: Jc/di lic/ba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekrac/a 20, sto-uje siv
przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Ait. 85 ust. 3 usiany ooś: Organ właściwy do wydania decy/ji o środowiskowych uwarunkowali lach podaje do publicznej wiadomości informacje
o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się. / jej treścią urai! / dokumentacją sprawy, w tym / uzgodnieniem dokonanym / regionalnym
dyrektorom ochrony środowiska ora/ opinią organu, o którym mowa w art. 78.
Arc. 49 kpa. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych c/ynnościach organów administracji public/nt-j prwx rib wie s/c/tnie lub w inny
/ixyc/ajow<i prayjcty w danej miejscowości sposób public/ncgo ogłaszania, jc/di przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach
/uwiadomienie bądź doręczenie uważa się. /a dokonane po upływie c/tt-rnastu dni od dnia publicznego ogłoszeń.
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