REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W RZESZOWIE
Al. Józefa

Piłsudskiego

38, 35-001

Rzeszów, dnia 12 września 2019 r.

Rzeszów

WOOŚ.420.21.7.2019.AH.4

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret pierwszy i lit. P ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) i art. 49 oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w związku
z wnioskiem z dnia 09 września 2019 r. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad,
reprezentowanego przez Pana Wiesława Sowa - Zastępcę Dyrektora Oddziału Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad
w Rzeszowie,
w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa tunelu w ciągu
drogi ekspresowej S19 na odc. Babica - Domaradz wg. wariantu TN-W1 w km od 33+050 do
38+100 (odcinek dł. ok. 5,05 km) wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami
budowlanymi" ,
REGIONALNY

DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

1) o wszczęciu
w dniu 10 września
w sprawie wydania ww. decyzji,

2019

r.

postępowania

administracyjnego

Z przedłożoną dokumentacją obejmującą m. in. Kartę informacyjną przedsięwzięcia
wraz z załącznikami, można się zapoznać w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Rzeszowie, w pokoju nr 46 (al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów),
w godzinach pracy Urzędu tj. w godzinach 7.30 - 15.30.
Regionalny

Dyrektor Ochrony
w Rzeszowie

Środowiska

(-)
Wojciech
(podpisano bezpiecznym

Wdowik
podpisem elektronicznym)

Otrzymują:
1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie - doręczenie elektroniczne e-PUAP
2. Strony postępowania za pośrednictwem BlP i tablicy ogłoszeń RDOŚ w Rzeszowie
3. Strony postępowania
za pośrednictwem
Urzędu Gminy Niebylec, 38 - 114 Niebylec 170, zgodnie
z art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
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