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Rzeszów, 20I2-O5-O9

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z drua 3 paiŻdziemika 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddział}'wania na środowisko (Dz. U. Nr I99 poz. 1227 z późn. zm.) i arr. 49
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.

Nr 98, poz. I07I z późn. zm'), w zrłiązku z wnioskiem z dnia 14 marca 2012 Podkarpackiego
Zarządtl Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. Boya - Zeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów,
w imieniu którego występuje P. KrzysŻof Kńlik, w sprawie zmiany decyzji Regionalnego
Dyrektora ochrony Środowiska w Rzeszowie o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia pn.: ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław_
Pruchnik km 0+000 - 16+776";

REGIoNALNY DYREKToR ocHRoNY ŚRooowrsrł w RzEszowIE
ZAWIADAMIA sTRoNY PosTĘPowANIA

I. W dniu 09 maja 2012 t. zostało wydane postanowienie dotyczące za'wieszenia
postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwaruŃowaniach
dla przedmiotowego przedsięwzięcią do czasu przedłoŻenta przez wnioskodawcę raportu
o oddziałyrvaniu przedsięwzięcia na środowisko'
II. Ww. postanowienia znajdują się do wglądu w Wydziale ocen oddziaływania
na Środowisko Regionalnej Dyrekcji ochrony Środowiska w Rzeszowie, w pokoju nr 42
(a|. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów) oraz w siedzibie Urzędu Gminy Pawłosiów,
RoŹwienica' Pruchnik i Urzędu Miasta Jarosław, w godzinach pracy Urzędów.

Otrzvmuia:
l. P. Krrysztof Iłólik, peŁromocnik lnwestora, ul. Władysława orkana l
2. Podkarpacki Zarząd DrÓg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. Boya _ Żeleńskiego 19a,"35-l05 Rzeszów
3' strony postępowania w trybie ań. 49 Kpa za pośrednictwem Urzędu Gminy Pawłosiów
4. Strony postępowania w Ębie art. 49 Kpa za pośrednictwem Urzędu Gminy Roźwienica
5. strony postępowania w trybie art. 49 Kpa za pośrednictwem Urzędu Gminy Pruchnik
ó. strony postępowania w trybie ań. 49 Kpa za pośrednictwem Urzędu Miasta Jarosław

Do wiadomości:
l. Państwowy Powiatoły Inspeldor sanitamy w Jarosławiu, ul. Grunwaldzka 7, 37-500 Jarosław
2. WooŚ; a/a
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Rzeszów, 2012-05- a3

POSTANOWIENIE

Działaj ąc na podstawie:
- ar1.97 $ l pkta, art.35 $ 5, art. 101 $li$3,orazatt. 123 i art. 103 ustawy z drtta 14
czetwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz' U. z 2000 r' Nr 98, poz. 1071
z późn. zm.);
- art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 peździemika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
ijego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. Nr I99 poz' 1227 z późn. zrrl.);

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14 marca 20l2 Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie, ul. Boya - Zeleńskiego 19ą 35-105 Rzeszów, w imieniu którego występuje
P. KrzysŹof Królik w sprawie zmiany decyzji Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska
w Rzesmwie o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
pn.: ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław _ Pruchnik km 0+000 - 16+776'';

postanawiam

ZAWIESIĆ postępowanie w sprawie zrhiany decy4ji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn.:,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław _ Pruchnik
km 0+000 _ 16+776" do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko.

UZASADNIEI{IE

Do Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Rzeszowie \łpłynął wniosek
z dnia 14 marca 2012 r. o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia pn.: ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 880
Jarosław _ Prucbnik km 0+000 _ 16+776".

Do wniosku Inwestor dołączył wymagane prawem dokumenty, m'in. Kańę
informacyjną przedsięwzięcia zaiterającą dane określone w ań. 3 ust. 5 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocerrach oddział}rvania na środowisko.

Uwzględniając położenie inwestycji w części na terenie zamkniętym kolejowym
ustalono, że Regionalny Dyrek1or ochrony Środowiska w Rzeszowie jest organem
właściwym do wydania żądanej decyzji na podstawie art. 75 ust. 5 i 6 ww. ustawy.

W ramach postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach rea|izacji inwestycji Regionalny Dyrektor ochrony Środowiska
w Rzeszowie zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego



w Jarosławiu, pismem Z dnia 20 marca 2012 r. znak: wooŚ.4200.8.2012.Jc-3 z prośbą
o wydanie opinii w trybie z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddzialywania na środowisko'

organ ten, w opinii z dnia 29 marca 2012 ł., znak: PZNs.465-22lI2 uznał' że d|a
planowanego przedsięwzięcia nie istnieje koniecznośó przeprowadzenia oceny oddziaĘwania
na środowisko. W uzasadnieniu do swojej opinii Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy
w Jarosławiu stwierdził, Że zmiany podyklowane są między irrnymi właściwościami
nawierzchni pierwotnie planowanej tj. brak możliwości samooczyszczania porów w asfa]cie
porowatym; niezbędne stosowanie dodatkowych zabiegów utrzymania drogi w okesie
zimowym; obniżoną żywotność nawierzchni. Dodatkowo podkreślił' że dla planowanego
przedsięwzięcia konieczrre będzie przeprowadzenie analizy porealizacyjnej.

Jednalcże po uwzględnieniu zapisów art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziałyrvania na środowisko, dla projektowanego przedsięwzięcia stwierdzono,
Że niezbędnym jest przeprowadzenie oceny oddziałylvania planowanego przedsięwzięcia
na środowisko i tym sam}ryn istnieje koniecznośó sporządzenia Raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko (postanowienie z dnia 19 kwietnia 2012 l znak:
woos.4200.8.20 12.JG-6).

Jednocześnie zapis art. ó9 ust. 4 ustawy Z dna3 paŹdziemika 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziały.wania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)
wskazuje, iż organ winien wydaó postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie
zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia do czasu
przedłożsnia przez wnioskodawcę Raportu o oddział1"waniu przedsięwzięcia na środowisko.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, na podstawie przepisów przywołanych
w podstawie prawnej, postanowiono jak w osnowie.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zaŻalenie do Generalnego Dy'rek1ora
Regionalnego Dyrektora ocfuony Środowiska

7 jego otrzymania. Za:Ża|enie składać naleĄ
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w RzEszow.n
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Otrzvmuia:
l' P Krzysztof kólik, pełnomocnik Inwestora, ul. Władysława orkna 19/32'20-504 Lublin
2' Podkarpacki Zarząd Dróg wojewódzkich w Rzeszowie, ul. Boya _ Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów
3. Stony postępowania w Ębie art. 49 Kpa za pośrednictwem Urzędu Gminy Pawłosiów
4. Strony postępowania w trybie ań' 49 Kpa za pośrednictwem Urzędu Gminy RoŹwieqica
5. sfiony postępowania w trybie art' 49 Kpa za poŚrednictwem Urzędu Gminy Pruchnik
ó. Strony postępowania w Ębie art. 49 Kpa za poŚrednictwem Urzędu Miasta Jaxosław

Do wiadomości:
1. Panstwowy Powiatowy Inspektol sanitamy w Jarosławiu, ul. orunwaldzka 7, 37-500 Jarosław
2. WooŚ; a/a

ochrony Środowiska za
w Rzeszowie w terminie
w Ż egzemplarzach.
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