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Rzeszów, ania /ł lutego 2017 r

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U' z2016 r' poz.353 ze zm.),
w związku z wnioskiem Pana Ryszarda Stokłosy, pzedstawiciela firmy Promost Consulting
T. Siwowski Spółka Jawna ul. Bohaterów, '10 Sudeckiej Dywizji Piechoty 4, 35 - 307
Rzeszów, działającego z upoważnienia Zarządu Województwa Podkarpackiego
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich W Rzeszowie, w sprawie wydania decyzji
o Środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: ,,Rozbudowa drogi
wojewódzkiej nr 988 Babica - Strzyżów - Wiśniowa - Twierdza _ Warzyce 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
oraz budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 988 Babica - Stzyżów - Wiśniowa -
Twierdza -Warzyce od km ok. 1+841 do km ok.5+290 w m. Czudecwraz z przebudową,
budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych'' w ramach
zadania pn.: ,,Rozbudowa ĺ budowa DW nr 988 na odcinku Babica - Zaborőw wraz z budową
obwodnĺcy Czudca";

REGIoNALNY DYREKToR ocHRoNY ŚRoDoWlsKA W RzEszoWlE
PoDAJE Do PUBLtczNEJ WlADoMoŚcl

W dniu 14 lutego 2017 r. wydana została decyĄa o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji pzedsięwzięcia pn.: ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988
Babica - Strzyżów - Wiśniowa _ Twierdza _V,,larzyce 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 oraz budowa nowego
odcĺnka drogi wojewódzkiej nr g88 Babĺca - Strzyżów - Wiśniowa - Twierdza _Warzyce od
km ok. 1+841 do km ok. 5+290 w m. Czudec wraz z przebudową, budową niezbędnej
infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych'' W ramach zadania pn.:

,,Rozbudowa i budowa DW nr 988 na odcinku Babica _ Zaborow wraz z budową obwodnicy
Czudca".

z treścią decyzji oraz pozostałą zgromadzoną W toku przedmiotowego
postępowania dokumentacją społeczeństwo może zapoznai się w siedzibĺe Regionalnej
Dyrekcji ochrony Środowiska w Rzeszowie przy al. Jizefa Piłsudskiego 38, w pokoju 42,
w godzinach 7.30 - 15.30, ponadto z treŚcią ww' decyzji społeczeństwo może takŻe
zapoznać się w siedzibie Urzędu Gmĺny Czudec, w godzinach pracy Uzędów.
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