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OBWIESZCZENIE  

Na podstawie 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 2021 r., poz. 247 z późn.zm.), art. 49 i art.10 

§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  

z 2021 r., poz. 735 z późn.zm.), w związku z wnioskiem Pełnomocnika Pana Przemysława 

Patruś reprezentującego Zarząd Województwa Podkarpackiego w imieniu którego działa 

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. T. Boya Żeleńskiego 19a; 35-105 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”, 

WÓJT GMINY PYSZNICA 

ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA 

że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w dniu 12 października 

2021 roku zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 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” 
do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia 

na środowisko. 

Z treścią postanowienia oraz z pozostałą zgromadzoną w toku postępowania 

dokumentacją strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Pysznicy, ul. Wolności 

322, 37-403 Pysznica, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub poczty 

tradycyjnej. Postanowienie zostało również wysłane do Urzędu Miasta w Stalowej Woli  

i Urzędu Gminy w Radomyślu Nad Sanem. 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości na okres 14 dni, 

poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 

Gminy w Pysznicy, Urzędu Miasta w Stalowej Woli, Urzędu Gminy w Radomyślu nad 

Sanem, oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w/w Urzędów i wywieszenie w pobliżu miejsca 

realizacji przedsięwzięcia.  

Doręczenie niniejszego obwieszczenia stronom postępowania uważa się za dokonane 

po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia. 

Od przedmiotowego postanowienia  nie przysługuje stronom prawo wniesienia 

zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu. 
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