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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA

W RZESZOWIE
Al. Józefa Piłsudskiego 38 , 35-001

Rzeszów, dnia.?~lipca 2D16
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Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 L o udostępnianiu

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa , w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) i art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),
w związku z wnioskiem z dnia 22 czerwca 2016 L , Pana Wiesława Sowy, Zastępcy

Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie , znak:
O.Rz.KP_1.4170.13.2016.04A_rch, w sprawie zajęcia stanowiska , że realizacja
przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku od Węzła Świlcza (km
4+947,99) - do Węzła Kielanówka (km 11+400)" przebiega etapowo oraz że aktualne są

warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
lub postanowieniu , o którym mowa wart. 90 ust. 1 ww. ustawy;

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKAW RZESZOWIE
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

W dniu 8 lipca 2016 r. wydane zostało postanowienie , którym wyrażono stanowisko ,
że realizacja przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku od Węzła

Świlcza (km 4+947,99) - do Węzła Kielanówka (km 11+400)", dla którego Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie w dniu 15 grudnia 2008 L wydał decyzję

o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji , znak: RDOŚ-18-WOO-6613-1-8/08/ah ,
przebiega etapowo oraz że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone

w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach , jak również wynikające z przeprowadzenia
ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Z treścią ww. postanowienia , można się zapoznać w Wydziale Ocen Oddziaływania

na Środowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w pokoju nr 46 (al.
Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów) oraz w siedzibie Urzędu Gminy Świlcza, Urzędu

Miasta Rzeszowa i Urzędu Miejskiego w Boguchwale, w godzinach pracy Urzędów.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia
publicznego ogłoszenia .

Od ww. postanowienia przysługuje stronom zażalenie do Generalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

w Rzeszowie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

p.o, RE~tONALN DYREKTORA
OCHRONY SROD ~OWIE

ojciech Wdowik
Otrzymują:

1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów
2. Strony postępowania w trybie art. 49 Kpa za pośrednictwem Urzędu Gminy Ś wi l cza , 36-072 Świlcza 168
3. Strony postępowania w trybie art. 49 Kpa za pośrednictwem Urzędu Miasta Rzeszowa , ul. Rynek 1, 35-064
Rzeszów
4. Strony postępowania w trybie art. 49 Kpa za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Boguchwale , ul. Doktora
Tkaczowa 134
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