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Rzeszów, dnia oS lipca 2016 r.

Rzeszów

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie:
art. 72 ust. 4 i ust. 4a 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);

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22 czerwca 2016 r., 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,

postanawiam

zająć 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.

UZASADNIENIE

Pan Wiesław Sowa, Zastępca Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcj i Dróg
Krajowych i Autostrad w Rzeszowie zwrócił się wnioskiem z dnia 22 czerwca 2016 L , znak:
ORz.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.

Na podstawie art. 72 ust. 3 ww. ustawy o udostępnianiu informacj i o środowisku

i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływan ia

na środowisko , decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku
o wydanie decyzj i, o których mowa w ust. 1, oraz zgłoszenia , o którym mowa w ust. 1a.
Złożen ie wniosku lub dokonanie zgłoszen ia następuje w terminie 6 lat od dnia , w którym
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust.
4 i 4b.



Zgodnie z art. 72 ust. 4 ww. ustawy, złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może

nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed
upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję

o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego
przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia

określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu , o którym mowa
wart. 90 ust. 1, jeżeli było wydane.

Przedmiotowa decyzja środowiskowa , stanowiła załącznik do złożonego do
Wojewody Podkarpackiego wniosku Pełnomocnika Inwestora z dnia 7 listopada 2014 r.,
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Budowa
drogi ekspresowej 8-19 od km 5+093,00 do km 11+402,31 odcinek od węzła Swilcza (DK4)
bez węzła do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) z węzłem , wraz z niezbędną

infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi ". W ramach tego
postępowania , została przeprowadzona ponowna ocena oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko, a Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, na podstawie art. 90
ust. 1 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko , wydał

postanowienie z dnia 20 kwietnia 2015 r., znak: WOOS.4241 .29.2014.AH-19, którym
uzgodnił warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia .

Realizacja ww. przedsięwzięcia przebiega etapowo. Przedmiotowe zadanie, na
odcinku stanowiącym węzeł Swilcza jest już zrealizowane , natomiast na odcinku poza
węzłem Świlcza do węzła Kielanówka (Rzeszów Południe), trwają prace realizacyjne.
Uwzględniając zawarte w przedmiotowym wniosku informacje na temat stanu środowiska,

stwierdzono również brak zmian uwarunkowań środowiskowych.

Zatem mając powyższe na uwadze, postanowiono jak w osnowie.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie Qj,r:zysto~

p.o. RE9~~~~~~~E
OCHRON~~ ·

Wojciech 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 wl lcza, 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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