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OBWIESZCZENIE 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000, ze zm.) – dalej „Kpa” w związku z art. 74 ust. 3 
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 2022 r., poz. 1029, ze zm.) – dalej „uooś”, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  
w Rzeszowie zawiadamia strony o wszczęciu postępowania na wniosek Pana Wiesława Sowy – 
Zastępcy Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, 
zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: 
„Budowa drogi ekspresowej S74 na odcinku od Opatowa do Niska”.  

W związku z powyższym informuję, zgodnie z art. 10 § 1 i 73 § 1 Kpa, o możliwości 
zapoznawania się z aktami sprawy oraz o możliwości wypowiadania się w przedmiotowej sprawie 
osobiście lub na piśmie, kierując korespondencję na adres Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Rzeszowie, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez 
elektroniczną skrzynkę podawczą organu. 

Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się po uprzednim umówieniu się  
z pracownikiem tutejszej Dyrekcji (nr telefonu do kontaktu: (017) 785 00 44). 

Ponadto, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, iż o kolejnych 
etapach postępowania, zgodnie z art. 49 § 1 Kpa, strony powiadamiane będą poprzez 
udostępnienie pism w Biuletynie Informacji Publicznej RDOŚ w Rzeszowie oraz na tablicy 
ogłoszeń RDOŚ w Rzeszowie. 
 

Obwieszczenie nastąpiło w dniach: od 22 listopada 2022 r. do 05 grudnia 2022 r. 
 

Sprawę prowadzi: Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko 
Telefon kontaktowy: (017) 785 00 44, wew. 442 

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Rzeszowie 

(-) 

Wojciech Wdowik 

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 
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Otrzymują: 

1. Pan Wiesław Sowa – Zastępca Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział  
w Rzeszowie, Pełnomocnik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie – 
doręczenie elektroniczne e-PUAP  

2. Strony postępowania za pośrednictwem: Urzędu Miasta i Gminy Opatów, Urzędu Gminy Lipnik, Urzędu Gminy 
Obrazów, Urzędu Gminy Samborzec, Urzędu Miasta Tarnobrzega, Urzędu Gminy Gorzyce, Urzędu Gminy 
Zaleszany, Urzędu Gminy Radomyśl nad Sanem,  Urzędu Miasta Stalowa Wola, Urzędu Gminy Pysznica, 
Urzędu Gminy i Miasta Nisko, Urzędu Gminy i Miasta Ulanów zgodnie z art. 49 Kpa, w związku z art. 74 ust. 
3 uooś – doręczenie elektroniczne ePUAP 

3. Strony postępowania za pośrednictwem BIP i Tablicy ogłoszeń RDOŚ w Rzeszowie, Al. Józefa Piłsudskiego 
38, 35 – 001 Rzeszów  

 
Do wiadomości: 

1. WOOŚ, aa 

 

 

 

 

 

Art. 74 ust. 3 uooś „Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania 

administracyjnego”. 

Art. 10 § 1 Kpa „Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium 

postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz 

zgłoszonych żądań”. 

Art. 61 § 4 Kpa „O wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy zawiadomić wszystkie 

osoby będące stronami w sprawie”. 

Art. 49 § 1 Kpa „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu 

administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia 

zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej właściwego organu administracji publicznej”.  

Art. 49 § 2 Kpa „Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie 

pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie 

Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło 

publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”. 

 

 


