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Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016r., poz. 353 z późn. zm.), art. 49 i art.10 § 1 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 23 z późn. zm.) zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania 

administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1019R Zarzecze – 

Rzeczyca Długa na odcinku od granicy powiatu w km 1+727 w m. Kłyżów do skrzyżowania 

z drogą powiatową nr 1020R Brandwica – Jastkowice w km 12+236 w m. Jastkowice” 

1. w dniu 24 lipca 2017 r. zostało wydane postanowienie o braku potrzeby sporządzenia 

raportu o oddziaływaniu na środowisko i braku konieczności przeprowadzenia procedury 

oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 

nr 1019R Zarzecze – Rzeczyca Długa na odcinku od granicy powiatu w km 1+727 w m. 

Kłyżów do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1020R Brandwica – Jastkowice w km 

12+236 w m. Jastkowice” 

2. postanowienie zostało umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych  

o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. 

3. w dniu 24 lipca 2017 r. zostało zakończone postępowanie dowodowe wszczęte na wniosek 

Inwestora – Powiatu Stalowowolskiego, 37-450 Stalowa Wola, ul. Podleśna 15, w sprawie 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:” Przebudowa 

drogi powiatowej nr 1019R Zarzecze – Rzeczyca Długa na odcinku od granicy powiatu w km 

1+727 w m. Kłyżów do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1020R Brandwica – Jastkowice 

w km 12+236 w m. Jastkowice”– w terminie 7 dni od daty wywieszenia obwieszczenia 

można zapoznać się z dokumentacją dowodową, wypowiedzieć się co do zebranych 

dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań dotyczących sprawy w Urzędzie Gminy  

w Pysznicy pokój Nr 21. 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie 

na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pysznica, wywieszenie na tablicy 

ogłoszeń w/w Urzędu, przy ul. Wolności 322, oraz wywieszenie w pobliżu miejsca realizacji 

przedsięwzięcia.  
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