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OBWIESZCZENIE 

Wójta Gminy Pysznica 

 
Zgodnie z art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 

administracyjnego ( Dz.U z 2021 r., poz. 735 z późn.zm. ) w związku 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 2022 r., poz. 1029 z późn.zm.), 

zawiadamiam 

że zostało zakończone postępowanie dowodowe wszczęte na wniosek Inwestora – Zarządu 

Województwa Podkarpackiego w imieniu którego działa Podkarpacki Zarząd Dróg 

Wojewódzkich, reprezentowany przez pełnomocnika Przemysława Patruś  

TRASAL Sp. z o. o, ul. Dynowska 19/43; 35-119 Rzeszów, w sprawie wydania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:  „Budowa 

nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 Zaklików - Stalowa Wola wraz z budową 

mostu na rzece San oraz budową, przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej 

budowli i urządzeń budowlanych w miejscowościach Stalowa Wola, Brandwica i 

Rzeczyca Długa”. 

Zgodnie z art. 10 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji 

publicznej obowiązany jest 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. 

W terminie 3 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania 

mogą zapoznać się z całością zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego w Urzędzie 

Gminy w Pysznicy przy ul. Wolności 322, w pokoju Nr 6, w godzinach pracy Urzędu oraz 

wypowiedzieć się w sprawie przed jej ostatecznym rozstrzygnięciem. Brak kontaktu  

w podanym terminie zostanie uznany za nie wniesienie uwag do przedmiotowej sprawy. 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za 

dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od 16 września                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2022r.  

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie 

na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pysznica, Urzędu Miasta w 

Stalowej Woli, Urzędu Gminy w Radomyślu nad Sanem, oraz wywieszenie na tablicy 

ogłoszeń w/w Urzędów. 
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