
REGIONALNY DYREKTOR
ocHRoNY ŚRoDoWtsKA

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

14Rzeszów, dnia stycznia 2017 r

WooŚ'4200.8'201 6'AW.55

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 paŹdziernika 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') oraz art. 10
iań.49 ustawy z dnia 14 czeĺyvca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2016 r., poz' 23 ze zm'), w związku z wnioskiem Pana Ryszarda Stokłosa,
przedstawiciela firmy Promost Consulting T. Siwowski Spółka Jawna ul' BohateróW
10 Sudeckiej Dywizji Piechoty 4, 35 - 307 Rzeszów, działającego z pełnomocnictwa
Dyrektora Podkarpackiego Zaĺządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizaĄi pzedsięwzięcia pn': ,,Rozbudowa
drogi wojewidzkiej nr 988 Babica - Stzyżów - Wiśniowa - Twierdza _ Waĺzyce od km
0+000 w m. Babica do km ok. 2+141 w 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 _ Warzyce od km ok. 1+841 do km ok. 5+290 W m. Czudec
wraz z pzebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i uządzeŕl
budowlanych'' W ramach zadania pn.: ,,Rozbudowa ĺ budowa DW nr 988 na odcinku Babica -
Zaborów wrazz budową obwodnicy Czudca'';

REGIoNALNY DYREKToR ocHRoNY ŚRoDoWlsKA W RzEszowtE
ZAWIADAMIA sTRoNY PosTĘPoWANlA

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zgromadzony został materiał
dowodowy niezbędny do wydania ŻądanĄ decyzji, w tym Wymagana prawem opinia
Państwowego Powiatowego lnspektora Sanitarnego W StzyŻowie z dnia 30 grudnia
2016 r., znak: PSNZ.4542.6.2016, dotycząca uzgodnienia warunków realizacji
pzed miotowego przedsięwzięcia,

W terminie 7 dni od daty otzymania niniejszego obwieszczenia moŹna zapoznać się
z całością zgromadzonych akt w prowadzonej sprawie. Materiał dowodowy znajduje się do
wglądu w pokoju 42 Regionalnej Dyrekcji ochrony Środowiska w Rzeszowie, al' Józefa
Piłsudskiego 38, 35-001 RzeszÓw, w godzinach pracy Urzędu' Po upływie wymienionego
wyŻej terminu wydane zostanie stosowne rozstrzygnięcie.
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