
Warszawa, dnia . 2015 r.

GENERALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA

DOOS-oaI.4200.22.2014.mc.34

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.), w związku z art. 74 ust. 3 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.), zwanej dalej ustawą OOŚ, zawiadamiam strony,

- art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy OOŚ, zawiadamiam społeczeństwo,

że postanowieniem z dnia 26.05.2015 r. (DOOŚ-oal. 4200.22.2014.mc.33) Generalny Dyrektor
Ochrony Środowiska sprostował oczywistą omyłkę w swojej decyzji z dnia 08.05.2015 r. (DOOŚ-oal.
4200.22.2014.mc.26), w części uchylającej decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Rzeszowie z dnia 30.04.2014 r. (WOOŚ.4200.11.2013.AH-189), określającą środowiskowe uwarunkowania
realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S19 Kuźnica — Barmnek na ode. granica
województwa lubelskiego i podkarpackiego - Sokołów Młp. 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
5], i orzekającej w tym zakresie co do istoty, a w pozostałej części utrzymującej ją w mocy.

Strony mogą zapoznać się z treścią postanowienia w poniższych urzędach:

Urząd Miasta Janów Lubelski,
Urząd Gminy Pysznica,
Urząd Gminy Jarocin,

Urząd Gminy i Miasta Ułanów,
Urząd Gminy i Miasta Nisko,
Urząd Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem,

Urząd Gminy Jeżowe,
Urząd Miasta i Gminy Nowa Sarzyna,
Urząd Gminy Kamień,
Urząd Miasta i Gminy Sokołów Małopolski,
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie,

Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie.

Doręczenie ww. postanowienia stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego
obwieszczenia o jej wydaniu.

Społeczeństwu treść ww. postanowienia oraz dokumentacja sprawy udostępniana jest zgodnie z
zasadami zawartymi w DZIALE II ustawy OOŚ, pt. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.
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Art. 38 ustawy OOŚ. Organ właściwy do wydania decyzji podaje do public/nej wiadomości informację o wydanej decy/ji
i o możliwościach zapoznania się z jej treścią.
Art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ. Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się
przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Art. 85 ust. 3 ustawy OOŚ. Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości
informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z
regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78.
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.


