
REGIONALNY DYREKTOR Rzeszów, 2015-06-/f
OCHRONY ŚRODOWISKA

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

WOOŚ.4200.10.2013.AH-73

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 Tadeusza Kempińskiego, działającego
w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w sprawie wydania decyzji
0 środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi
krajowej nr 9 poprzez budowę wiaduktu nad linią kolejową Dębica-Mielec-Tarnobrzeg
1 drogą powiatową nr 1113 Stale - Chmielów - Dąbrowica w ciągu drogi krajowej nr
9 Radom - Rzeszów - Barwinek - Granica Państwa, w km 130+556 wraz z rozbiórką
istniejącego wiaduktu, budową i rozbiórką objazdu tymczasowego, przebudową dojazdów
i odcinka drogi powiatowej Nr 1113 Stale - Chmielów -- Dąbrowica oraz przebudową
urządzeń uzbrojenia terenu";

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

W dniu 19 czerwca 2015 r. wydana została decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji ww. przedsięwzięcia.

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 Miasta i Gminy Nowa
Dęba, 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.
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Lech Kotkowski

Otrzymują:
l . P. Tadeusz Kempiński, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-
959 Rzeszów
2. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa
Dęba, 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:
l.WOOŚ;a/a


