
 
REGIONALNY DYREKTOR 
OCHRONY ŚRODOWISKA 

W RZESZOWIE 
 

 
Al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, * tel. +48(017) 785 00 44 fax +48(017) fax: 17 85-21-109 

e-mail: sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl; (https://www.gov.pl/web/rdos-rzeszow) 
 

   WOOŚ.420.12.20.2018.KR.69             Rzeszów, dnia 20 maja 2022 r. 

OBWIESZCZENIE 

Zgodnie z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 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) - dalej „uooś”, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Rzeszowie 

zawiadamia strony postępowania 
 

1) o wydaniu postanowienia znak: WOOŚ.420.12.20.2018.KR.68, z dnia 20 maja 2022 r. 
o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia pn.: „Budowa lewego zabezpieczenia przeciwpowodziowego cieku 
Jeżówka (Głęboka) w km cieku 2+300 – 5+000” oraz „Kształtowanie przekroju 
poprzecznego i podłużnego cieku Jeżówka (Głęboka) w km cieku 1+200 – 5+720 oraz 
cieku Rudnia w km cieku 2+800 – 5+600”, w ramach zadania umieszczonego w Planie 
zarządzania ryzykiem powodziowym pn.: „Budowa lewego wału o długości 2163 m na 
cieku Głęboka (km modelu 3+080 – 5+040)”. Na postanowienie nie przysługuje zażalenie. 
2) o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa lewego 
zabezpieczenia przeciwpowodziowego cieku Jeżówka (Głęboka) w km cieku 2+300 – 
5+000” oraz „Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego cieku Jeżówka 
(Głęboka) w km cieku 1+200 – 5+720 oraz cieku Rudnia w km cieku 2+800 – 5+600”, 
w ramach zadania umieszczonego w Planie zarządzania ryzykiem powodziowym 
pn.: „Budowa lewego wału o długości 2163 m na cieku Głęboka (km modelu 3+080 – 
5+040)” oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów 
i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 
 

Decyzja kończąca postępowanie zostanie wydana nie wcześniej niż po upływie 7 dni 
od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia. 

Z aktami sprawy, w tym treścią ww. postanowienia można zapoznać się w pokoju 
nr 46 w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Rzeszowie (al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów), w godzinach 7.30 – 
15.30 po uprzednim umówieniu się z pracownikiem tutejszej Dyrekcji (nr telefonu do kontaktu: 
17 785 00 44). 
 

Obwieszczenie nastąpiło w dniach: od 24.05.2022 r. do 06.06.2022 r. 
 

Sprawę prowadzi: Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko 
Telefon kontaktowy: (017) 785 00 44, wew. 446 

Z up. REGIONALNEGO DYREKTORA 
OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE 

(-) 

Antoni Pomykała 
p.o. Z-cy Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

Regionalny Konserwator Przyrody w Rzeszowie 
(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 
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Otrzymują: 
1. Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
w Rzeszowie – poprzez platformę ePUAP  
2. Strony postępowania za pośrednictwem BIP i tablicy ogłoszeń RDOŚ w Rzeszowie 
3. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Gminy w Jeżowem, 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 
4. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku 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 
 
Do wiadomości: 
1. 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. 10 § 1 Kpa „Organy administracji publicznej obowiązane są 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”.  
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”. 

 

 


