
Warszawa, dnia O"• A M • 2016 r.

GENERALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA

DOOS-oaI.4200.28.2015.is. 19

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego

(Dz. U. z 2016 r., póz. 23), dalej /£/w, 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 (Dz. U. z 2016 r., póz. 353), dalej ustawa ooś,

zawiadamiam strony postępowania, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zakończył

postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

w Rzeszowie z dnia 6 listopada 2015 r., znak: WOOŚ.4200.1.2013.AH.253, o środowiskowych

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa drogi ekspresowej S19 Y^źnica — Barwinek na

odcinku Kielanówka - Barwinek (granica państwa) wra^ z. niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami

budowlanymi — od km 11 +400 do km 96+535 według wańantuprzebiegu trasy WB1- alternatywa".

W związku z postępowaniem odwoławczym Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

wydał:

• decyzję z dnia 6.10.2016r., znak: DOOS-oaI.4200.28.2015.is.16 o umorzeniu postępowania

prowadzonego w związku z odwołaniem Andrzeja Gnatka;

• postanowienie z dnia 7.10.2016r., znak: DOOS-oaI.4200.28.2015.is.17 o odmowie wstrzymania

natychmiastowego wykonania decyzji RDOŚ w Rzeszowie z dnia 6 listopada 2015 r.;

• decyzję z dnia 04.11.2016r., znak: DOOS-oaI.4200.28.2015.is.18, którą w związku z pozostałymi

odwołaniami w części utrzymał decyzję RDOŚ w Rzeszowie z dnia 6 listopada 2015 r. w mocy,

a w części uchylił i umorzył lub orzekł co do istoty sprawy.

Doręczenie decyzji stronom postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni

od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia. Z treścią wymienionych wyżej

orzeczeń strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie:

• Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie; ul. Wawelska 52/54, 00 — 922 Warszawa

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. Józefa Piłsudskiego 38, Rzeszów;

Urzędu Miejskiego w Boguchwale, ul. Doktora Tkaczowa 134, 36 - 040 Boguchwała;

Urzędu Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6, 38 — 120 Czudec;

Urzędu Miejskiego w Strzyżowie, ul. Przecławczyka 5, 38-100 Strzyżów;

Urzędu Gminy Niebylec, 38-114 Niebylec 170;

Urzędu Gminy Domaradz, 36 - 230 Domaradz 345;


