
I
GENERALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA

Warszawa, dnia * października 2016 r.

DOOŚ-oaII.4233.20.2016.mk.6

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie:
• art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.

z 2016 r., póz. 23 ze zm.), dalej kpa, 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 oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (D z. U. z 2016 r.,
póz. 353 ze zm.), dalej ustawa ooś, zawiadamiam strony postępowania,

• art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy ooś, zawiadamiam społeczeństwo,
że postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Rzeszowie z dnia 11 maja 2016 r., znak: WOOŚ.4233.16.2013.KR.70, o umorzeniu postępowania
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:
„Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego „Zagorzyce Rogówka" na cieku
Czerwonka (Czerwonek) na terenie m. Zagorzyce gm. Sędziszów Małopolski, woj.
podkarpackie", zostało zakończone wydaniem:

1) decyzji GDOŚ z dnia 5 października 2016 r., znak: DOOŚ-oaII.4233.20.2016.mk.3,
utrzymującej w mocy ww. decyzję RDOS w Rzeszowie,

2) decyzji GDOŚ z dnia 5 października 2016 r., znak: DOOŚ-oaII.4233.20.2016.mk.4,
umarzającej postępowanie odwoławcze wobec osób nie będących stronami,

3) postanowienia GDOŚ z dnia 5 października 2016 r., znak: DOOŚ-oaII.4233.20.2016.mk.5,
o uchybieniu terminu do wniesienia odwołania.

Z treścią ww. decyzji oraz postanowienia strony postępowania mogą zapoznać się w:
Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Rzeszowie, Urzędzie Miejskim w Sędziszowie Małopolskim, u Sołtysa Sołectwa
Zagorzyce oraz w Podkarpackim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.

Doręczenie ww. decyzji i postanowienia stronom postępowania uważa się za dokonane
po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o ich wydaniu.

Społeczeństwu treść ww. decyzji oraz postanowienia, udostępniane są zgodnie z zasadami
zawartymi w Dziale II ustawy ooś, pt. „Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie".

Wywieszono w dniach: 2. upowhżfii
Pieczęć urzędu: Generalnego Dyrókidjapchrony Środowiska

Dyrektor OMa^meniu
Ocen Oddzialyuilnla na środowisko

Joanna Zarzecka

art. 38 ustawy ooś: Organ właściwy do wydania decyzji podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji
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 si^ przepis art. 49 kpa.
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.


