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URZĄD GMINY LIPNIK

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000, ze zm.) - dalej „Kpa” w związku z 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 2022 r., poz. 1029, ze zm.) - dalej „uooś”, w związku z prowadzonym postępowaniem 
na wniosek Pana Wiesława Sowy - Zastępcy Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad Oddział w Rzeszowie, zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S74 na odcinku od 
Opatowa do Niska” Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia strony 
oraz innych zainteresowanych, że w dniu 01 grudnia 2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Rzeszowie przesłał do urzędów gmin, w granicach których będzie realizowane 
przedsięwzięcie określone w ww. wniosku, dokumenty do niego dołączone, celem ułatwienia 
dostępu stronom przedmiotowego postępowania oraz wszystkim zainteresowanym do map 
z naniesionym przebiegiem granic terenu, na którym przewiduje się realizację przedmiotowego 
przedsięwzięcia i terenu, na który będzie ono oddziaływało oraz do części tekstowej raportu 
o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko (bez załączników).

Dokumenty te od dnia 08 grudnia 2022 r., będą znajdowały się w siedzibach 
następujących urzędów gmin:

1. Urząd Miasta i Gminy Opatów
2. Urząd Gminy Lipnik
3. Urząd Gminy Obrazów
4. Urząd Gminy Samborzec
5. Urząd Miasta Tarnobrzega
6. Urząd Gminy Gorzyce

Z całością przedłożonej dokumentacji strony i inni zainteresowani mogą zapoznać się po 
uprzednim umówieniu się z pracownikiem tutejszej Dyrekcji w Wydziale Ocen Oddziaływania na 
Środowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w pokoju 42 (al. Józefa 
Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów (nr telefonu do kontaktu: (017) 785 00 44, wew. 442).

Ponadto, zawiadamiam, iż zgodnie z art. 106 Kpa oraz art. 75 ust. 5 uooś tutejszy Organ 
wystąpił o opinię w sprawie przedmiotowego przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Kielcach.

7. Urząd Gminy Zaleszany
8. Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem
9. Urząd Miasta Stalowa Wola
10. Urząd Gminy Pysznica
11. Urząd Gminy i Miasta Ulanów
12. Urząd Gminy i Miasta Nisko

Obwieszczenie nastąpiło w dniach: od 06 grudnia 2022 r. do 19 grudnia 2022 r.

Sprawę prowadzi: Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko
Telefon kontaktowy: (017) 785 00 44, wew. 442

Wdowik
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Otrzymują:
1. Pan Wiesław Sowa - Zastępca Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział 

w Rzeszowie, Pełnomocnik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie - 
doręczenie elektroniczne e-PUAP

2. Strony postępowania za pośrednictwem: Urzędu Miasta i Gminy Opatów, Urzędu Gminy Lipnik, Urzędu Gminy 
Obrazów, Urzędu Gminy Samborzec, Urzędu Miasta Tarnobrzega, Urzędu Gminy Gorzyce, Urzędu Gminy 
Zaleszany, Urzędu Gminy Radomyśl nad Sanem, Urzędu Miasta Stalowa Wola, Urzędu Gminy Pysznica, 
Urzędu Gminy i Miasta Nisko, Urzędu Gminy i Miasta Ulanów zgodnie z art. 49 Kpa, w związku z art. 74 ust. 
3 uooś - doręczenie elektroniczne ePUAP

3. Strony postępowania za pośrednictwem BIP i Tablicy ogłoszeń RDOŚ w Rzeszowie, Al. Józefa Piłsudskiego 
38, 35 - 001 Rzeszów

Do wiadomości:
1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach, ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce - doręczenie 

elektroniczne e-PUAP
2. WOOŚ, aa

Art. 74 ust. 3 uooś „Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania 
administracyjnego”.
Art. 75 ust. 5 uooś „W przypadku przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wykraczającego poza obszar jednego 
województwa, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska, na 
którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, 
po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska właściwego dla pozostałego terenu, na którym ma 
być realizowane to przedsięwzięcie”.
Art. 75 ust. 5a uooś „Do wniosku o wydanie opinii, o której mowa w ust. 4 i 5, załącza się odpowiednio kartę 
informacyjną przedsięwzięcia lub raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w postaci pisemnej oraz 
elektronicznej”.
Art. 49 § 1 Kpa „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu 
administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia 
zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 
podmiotowej właściwego organu administracji publicznej”.
Art. 49 § 2 Kpa „Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie 
pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie 
Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło 
publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”. 
Art. 106 § 1 Kpa „Jeżeli przepis prawa uzależnia wydanie decyzji od zajęcia stanowiska przez inny organ (wyrażenia 
opinii lub zgody albo wyrażenia stanowiska w innej formie), decyzję wydaje się po zajęciu stanowiska przez ten organ”. 
Art. 106 § 2 Kpa Organ załatwiający sprawę, zwracając się do innego organu o zajęcie stanowiska, zawiadamia o tym 
stronę.
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