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OBWIESZCZENIE 

o udziale społeczeństwa 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 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 z późn. zm.), 

w związku z prowadzonym postępowaniem 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” w ramach którego 

przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, 

WÓJT GMINY PYSZNICA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI 

1. W dniu 5 sierpnia 2021 r. Wójt Gminy Pysznica wszczął postępowanie administracyjne 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, postępowanie w sprawie decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji ww. przedsięwzięcia. 

2. Organem właściwym w sprawie wydania ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia wykraczającego poza obszar jednej gminy jest Wójt 

Gminy Pysznica zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Stalowej Woli i Wójta Gminy Radomyśl 

nad Sanem właściwego dla pozostałego terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie. 

3. Organem właściwym do wydania opinii/uzgodnienia w sprawie przedmiotowego przedsięwzięcia 

jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej 

Woli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Stalowej Woli. 

4. Przez okres 30 dni tj. od 12 sierpnia 2022 r. do 14 września 2022 r. każdy może zapoznać się 

z wnioskiem, z ostatecznie uzupełnionym raportem oraz pozostałymi dokumentami 

zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie. Dokumenty te znajdują się do wglądu w Urzędzie 

Gminy w Pysznicy ul. Wolności 322, pok.6 od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu. 

5. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości na okres 30 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. 

6. W tym samym terminie każdy ma prawo składania uwag i wniosków dotyczących 

przedmiotowego postępowania w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. 

7. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Pysznica. 
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