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OBWIESZCZENIE 

 
Stosownie do 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 2018 r., poz. 2096) oraz art. 49 ustawy  
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r.,  
poz. 2081), w związku z wnioskiem Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z dnia 10 sierpnia 
2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 
pn.: „Przebudowa ciągu drogowego do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
EURO-PARK WISŁOSAN – ul. Stalowa i ul. Kordeckiego w Rudniku nad Sanem”; 
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W dniu 14 grudnia 2018 r. wydana została decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ciągu drogowego do Tarnobrzeskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN – ul. Stalowa i ul. Kordeckiego  
w Rudniku nad Sanem”. 

Z treścią ww. decyzji oraz pozostałą zgromadzoną w toku postępowania 
dokumentacją, strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy al. Józefa Piłsudskiego 38, w pokoju 44 oraz 
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37- 420 Rudnik nad 
Sanem, w godzinach pracy tych Urzędów. 
 Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 
publicznego ogłoszenia, tj. 14 dni licząc od dnia 18 grudnia 2018 r. 
 Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, 
w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa 
do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, 
tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Z dniem doręczenia organowi 
administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez 
ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, 
iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie 
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. 
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Otrzymują: 
1. Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem – doręczenie elektroniczne 

ePUAP  
2. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, zgodnie z art. 49 Kpa  

w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - doręczono za 
pośrednictwem platformy ePUAP 
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