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oBWlEszczENlE
Działając na podstawie ań.49 ustawy Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz.U.2021.735, ze zm.- zwanej dalej KPA) oraz ań.161 ust.1
w związku z art.80 ust.3 oraz ar1.41 ust.3 - ustawy Prawo geologiczne i górnicze
(Dz.U.2022.107 2 - A^lany dalej PGG )

zawiadamiam, że:

l. Z wniosku Pana Mariusza Błyskala (Pełnomocnika), reprezentującego Generalnego
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie zatwierdzenia ,,Projektu robót geologicznych na potrzeby
dokumentacji hydrogeologicznej dla inwestycji p.n. ,,Budowa obwodnicy Miejsca
Piastowego w ciqgu drogi krajowej DK28" (m. Krosno; Krościenko Wyżne, Miejsce
Piastowe, Korczyna, Iwonicz-Zdrój, Rymanów - pow. lcrośnieński; gm. Haczów - pow,
brzozowski; gm. Besko, gm. Zarszyn - pow. sanocki) - zwanego dalej Projektem.

ll. Celem pĄektowanych robót geologicznych jest rozpoznanie warunkow
hydrogeologicznych wzdłuż zaprojektowanych wariantów obwodnicy Miejsca
Piastowego. Wyniki robót geologicznych zostaną przedstawione w Dokumentacji
warunków hydrogeologicznych (ań.90 ust.1 pkt 2d PGG).

lll. Zgodnie z ań.80 ust.3 PGG za Strony postępowania uznano właścicieli
(uzytkowników wieczystych) nieruchomości gruntowych, na których zaprojektowano
roboty geologiczne. Wykaz numerów ewidencyjnych działek na ktorych
projektowane jest wykonywanie robót geologicznych, zawiera Tabela nr 5 (str.18 +

24}Projektu (do wglądu w siedzibie obwieszczającego). Zgodnie z ar1.41 ust.2
PGG, Stronami postępowania nie są właściciele (uzytkownicy wieczyści)
nieruchomości znajdujących się poza terenem (działką) wykonywania robót
geologicznych.

lV. Działając, jako Organ administracji geologicznej I instancji (- zwany dalej Organem),
zgodnie z ań.80 ust.5 PGG, wystąpiłem o opinie do: Prezydenta Miasta Krosna,
Wójta: Gminy Krościenko Wyżne, Gminy Miejsce Piastowe, Gminy Korczyna,
Burmistrza Gminy lwonicz-Zdrój, Burmistrza Gminy Rymanów, Wójta: Gminy
Haczów, Gminy Besko, Gminy Zarszyn. Zgodnie z ań§ PGG wyrażenie opinii
powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia doręczenia przez Organ projektu
rozstrzygnięeia (decyĄi zafuierdzającej Projekt - zwanej dalej Decyzją). Jezeli
organ opiniujący nie zajmie stanowiska w tym terminie, wówczas zgodnie z ań3
ust.2 PGG uważa się, że aprobuje przedłożony przy wystąpieniu projekt Decyzji.

V. Zgodnie z ań. 41 ust.3 PGG, zawiadamiam niniejszym strony postępowania
administracyjnego o mozliwości zapoznanla się z Projektem oraz Decyzją,
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wypowiedzenia się, zgłaszania uzasadnionych interesem prawnym żądan
i wniosków mogących mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w terminie 7 dni
od dnia doręczenia niniejszego Obwieszczenia, pod rygorem mozliwości podjęcia
decyzji zatwierdzającej na postawie okoliczności ujawnionych w aktach sprawy.
Zapoznanie się mozliwe jest w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie
pzy ul, Lubelskiej 4 - Depańamencie Ochrony Środowiska - w Oddziale Geologii
(pok.227 - II piętro) - codziennie w godzinach pracy Urzędu 030 _1530) lub uzyskanie
informacji telefonicznie pod numerem (17) 743 31 68. Zapoznanie się z Projektem
oraz Decyzjąmożliwe jest rowniez w siedzibie obwieszczającego.

Vl. Niniejsze Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na Tablicy
ogłoszeń oraz stronie internetowej (Biuletyn tnformacji Publicznej) Urzędu
Marszałkowskiego Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie, jak rowniez zostało
przesłane celem obwieszczenia w sposób zwyczĄowo przyjęty w Gminie.
Doręczenie stronie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego
ogłoszen ia niniejszego Obwiesz czenia,

Vll. Po uPływie terminów, o ktorym mowa w punktach V i Vl (łącznie) niniejszego
Obwieszczenia, zbieranie materiałów dowodowych oraz postępowaŃe
administracyjne w pzedmiotowej sprawie uznaję za zakończone i Projekt zostanie
zatwierdzony Decyzją pęez Organ. DecyĄa zatwierdzĄąca PĘekt nie upowaznia
wYkonawcy robot geologicznych do wejścia na teren zadnej nieruchomości
gruntowej, na której zaprojektowano roboty geologiczn e oraz nie rodzi prawa
własności do zadnej nieruchomości gruntowej.

Otrzvmuia k.p.o.I:
1. Tablica Ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Wojewodztwa Podkarpackiego
2. Biu letyn l nformacji Publicznej U rzęd u Marszałkowskiego Województwa

Podkarpackiego w Rzeszowie
3. Prezydent Miasta Krosna; 38-400 Krosno, ul, Lwowska 28a
4. WÓjt Gminy Krościenko Wyzne; 38-422 Krościenko Wyzne, ul, Południowa 9
5. Wójt Gminy Miejsce Piastowe; 38 - 430 Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14
0. Wójt Gminy Korczyna; 38-420 Korczyna, Rynek 18A
7. B u rm istrz G m i ny lwon icz-Zd rój, 38-440 lwonicz-Zdrój, Al. Słoneczna 28,
8. Burmistrz Gminy Rymanów; 38-480 Rymanów, Mitkowskiego 14a
9. Wójt Gminy Haczów; 36-213 Haczów 573

10. Wójt Gminy Besko; 38-524 Besko, ul. Podkarpacka 5
11. Wójt Gminy Zarszyn;38-530 Zarszyn, ul. Bieszczadzka7{
12, Ala

Do wiadomości:
1. Pełnomocnik: Pan Mariusz Błyskal
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