
REGIONALNY DYREKTOR
ocHRoNY ŚRoDoWlsKA

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

Rzeszów, dnia lL grudnia 2016 r'

WooŚ.42oo.8. 201 6.AW.32

OBWIESZCZENIE

Stosownie do ań. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie Środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r', poz' 353 ze zm.) i arl. 49 oraz
art. 61 ustawy z dnia 14 czeĺluca 1960 r' Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U' z 2016 r. poz' 23 ze zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizaĄi przedsięwzięcia
pn': ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica - Stzyżów - Wiśniowa - Twierdza -
Wazyce od km 0+000 w m. Babica do km ok.2+141w m. Czudec i od km ok. 5+210 do km
ok. 5+470 w m. Czudec olaz budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 988 Babica -
Strzyżów - Wiśniowa - Twierdza _Wazyce od km ok' 1+841 do km ok. 5+290 w m' Czudec
wlaz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i uządzeŕl
budowlanych" w ramach zadania pn.: ,,Rozbudowa i budowa DW nr 988 na odcinku Babica -
Zaborőw wrazz budową obwodnicy Czudca'';

REGIoNALNY DYREKToR ocHRoNY ŚRoDoWlsKA W RzEszoWIE
ZAWIADAMIA sTRoNY PosTĘPoWANlA

W dniu 12 grudnia 2016 r. pismem znak: Wooś.ązoo.a.z016.AW'3í zobowiązano
lnwestora do uzupełnienia Raportu o oddziaływaniu pzedsięwzięcia na środowisko. Po
przedłoŹeniu uzupełnień, zostaną podjęte dalsze czynności odnośnie ustalenia
Ś rodowis kowych uwa ru n kowa ń realizaĄi wn ios kowa neg o za m ie rzenia.

Ze zgromadzoną w toku przedmiotowego. postępowania dokumentacją, mozna się
zapoznaĆ w Wydziale ocen oddziaływania na Srodowisko Regionalnej Dyrekcji ochrony
Środowĺska w Rzeszowie, w pokoju nr 42 (al. JőzeÍa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów),
w godzinach pracy Uzędu'
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otzvmuią:
1 ' P' Ryszard Stokłosa, ul. 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty 4,35 - 3o7 Rzeszów - pełnomocnik lnwestora
2. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Gminy Czudec' ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec, zgodnie
z aĺl. 49 Kpa w związku z art. 74 ust' 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udział
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaľywania na środowisko
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