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D ziałając na p ods tawie:

aft. 49 ustav/y z dnia 1,4 czerwca 1960 t. - Kodekł PołtęPowania adminlstraryjnego @r. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.),
dalej Ęa, w związkuz att.74 ust. 3 ustawy z dnia3 paździetnlka 2008 r. o udołtęPnianiu infomaq'i o środowisku ijego
ochronie, ud{ale społecryńłtwa w ochronie środowhka ora7o ocenach oddąiałllwania na środnwisko (D". U. z 2020 t., poz. 283,
ze zm.), dalej ustawa ooś, zawiadamiam strony postępowania,
at. 85 ust. 3 ustawy ooŚ zawiadamiam społeczeństwo,

że decyzjĘz dnia |_$ kwietnia 2021, r., znak: DOOŚ-r.łOŚZL.420.1.2020JSz.4, Generalny Dyrektor Ochrony
Stodowiska zlrr.ienlł decyzje własną z dnia 4listogada 2016 t, znak DOOS-oal.4200.28.2015.18,któtązrcfotmov/ano
decyzje, Regionainego Dyrektota Ochtony Srodowiska w Rzeszowie z dnia 6 listopada 201,5 f., znak,.

WOOS.4200.1,.201,3.AH.253, o środowiskowych uwatunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa dtogi
ekspresowej S19 l(uźnica - Bar.winek na odc. I(ielanówka - Barwinek (Gtanica Państwa) wr^z z niezbędną
infrasttuktutą budowlamitutządzeniami budowlanymi - od km 11+400 do km 96+535, dla wariantu ptzebiegu trasy
\\{B1- alternatywa",

Z tteściąww. decyzji można stę zapoznać w: Genetalnej Dyrekcji Ochtony Srodowiska, Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska w Rzeszowie, IJrzędzie Miasta Boguchwała, L)rzędzte Gminy Czudec, LJruędzie Miasta
Strzyżów, LJruędzte Gminy Niebylec, Uuędzie Gminy Domatadz, Uruędzie Gminy Jasienica Rosielna, Uruędzie
Gminy Haczów,Utzędzie Gminy l{otczyna,Uruędzie Gminy I{rościenko Wyżne,Uruędzie Gminy Miejsce Piastowe,
Urzędzte Miasta Rymanów, Urzędzte Miasta Iwonicz Zdł6i lUr:.ędzie Miasta Dukli.

Ze ,względll na stan epidemii w ,związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 zapoznanie się z tteścią ww.
decyzji w Generalnej Dytekcji Ochrony Srodowiska, ul. \Wawelska 52/54,00 922Watsza:wa, możliwe jest na zasadach
określonych w ogłoszeniu Generalnego Dytektota Ochtony Środowiska z dnia 25 maja 2020 t. opublikowanym na
stronie www.gdos.gov.p1 Dopuszczalna Ll,czba interesantów ptzebywaj+cych, w tym samym czasie, w jednym
pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsłu$, z wyłączeniem osób reallzujących
zadanta w zakresie obsługi interesantów, Osoby przychodzące do utzędu obowiązane są stosować się do powszechnie
obowrązujących nakazilv i zakazów w zakresie stosowania śtodków pro6laktycznych (m.in. obowiązek zakrywania ust
i nosa, posiadania tękawiczek ochronnych, dezynfekcli rąk). Strony chcące zapoznać się z tteścią decyzji pfosżone są
w miatę możliwości, o wcześniejsze te\efontczne umówienie terminu wizyty w urzędzie (22 369 21 05).

Dotęczenie ww. decyzji stfonom u:vłaża się za dokonane po upływle O7d4łru.mfiod dnia następnego) od
dnia, w którym nastąpiło upublicznienie niniejszego zawiadomienia, tj. od dnia

07. l4AJ.2021
Upubliczniono w dniach: od . .. ..... .. do

Pieczęć utzędu:

hTh"x(cz

.\rr. 49 Kpa. Jeżeti przepis szczegolny tak stanowi, zawiadomrenie slron o d,ecyzjach i innych czynnościach organu administracii
publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszetia z:wycza:lowo przyjętej
w danej miejscowości lllb ptzez udostępnienie pisma w BiuleĘnie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego
olganu administracji publicznej. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie
pisma w Biuletynie Infotmacji Publicznei wskazuje się w tteści tego obwieszczeńa, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacii
Publicznej. Zawiadomienie lsłaża się za dokonane po upły,wie czterflastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne
obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Infotmacji Publicznej.
Art.74 ust.3 ustawy ooś. Jeżel:,|lczba stfon postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwatunkowaniach lub
innego postępowania dotyczącego tej decyzjtptzektacza 10, stosuje się art. 49 I(pa.
Art. 85 ust. 3 ustawy ooś Organ wlaściwy do wydania decyzli o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej po pfzepfowadzeniu
oceny oddziaływańa ptzedsięwzięcia na środowisko podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji
i o możliwośctach zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w łm z uzgodn:teniami i opiniami organów, o których
mowa \ń/, art.77 ust. 1. Przepis stosuje się odpowiednio do decyzji o środowiskowych uwafrrnkowaniach wydanej bez
pueprowadzenia oceny oddziały,wania przedsięwzięcia na środowisko.


