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oBWlESzczENlE
Działając na podstawie art,49 ustawy Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz.U,2018.2096, ze zm.- zwanej dalej KPA) oraz ań.161 ust.1 w
związku z ań.BO ust.3 oraz ań.41 ust.3 - ustawy Prawo geologiczne i górnicze
(Dz,U.2017.2126, ze zm. - zwany dalej PGG)

zawiadamiam, że:

l, Z wniosku Pana Wiesława Sowy (Pełnomocnika), reprezentującego Skarb
Państwa - Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział w Rzeszowie,
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia ,, Projektu
robót geologicznych na wykonanie robót geologicznych w celu określenia warunków
hydrogeologicznych dla budowy drogi ekspresowej S19 w ramach Zadania 2: Węzeł

,,Domaradz" (bez węzła) - Węzeł ,,Miejsce Piastowe" (z węzłem) w sekcji II (km ok.:
57+100 do 68+200) (gm. Haczów - pow. brzozowski; gm. Korczyna, gm. Krościenko Wyżne,

gm. Miejsce Piastowe, gm. Rymanów, gm. Iwonicz Zdrój - pow. lcrośnieński) - ZWanegO
dalej Projektem.

ll. Celem projektowanych robót geologicznych jest rozpoznanie i określenie
warunków hydrogeologicznych w podłozu posadowienia zamierzonej budowy
ww, odcinka drogi ekspresowej S-19. Wyniki robót geologicznych zostaną
przedstawione w Dokumentacji warunkow hydrogeologicznych (ań.88 PGG).

lll. Zgodnie z ań.80 ust.3 PGG za Strony postępowania uznano właścicieli
(uzytkowników wieczystych) nieruchomości gruntowych, na ktorych zaprojektowano
roboty geologiczne, \Nykaz numerów ewidencyjnych nieruchomości gruntowych
(działek) - na terenie których projektowane jest wykonywanie robot geologicznych,
stanowi Załącznik 1 do niniejszego Obwieszczenia (do wglądu w siedzibie
obwieszczającego). Zgodnie z art.41 ust.2 PGG - Stronami postępowania nie są
właściciele (uzytkownicy wieczyści) nieruchomości znajdujących się poza terenem
(działką) wykonywan ia robót geolog icznych.

lV. DziałĄąc, jako Organ administracji geologicznej l instancji (- zwany dalej
Organem), wystąpiłem (ań,BO ust.S PGG) o opinię Wójtów Gmin: Haczów, Korczyna,
Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe oraz Burmistrzow Gmin: Rymanów i lwonicz-
Zdroj, Zgodnie z art.9 PGG wyrażenie opinii powinno nastąpić w terminie 14 dni
od dnia doręczenia projektu rozstrzygnięcia (decy4i zatwierdzĄącej Projekt - zwane1
dalej DecyĄą), Jezeli Organ opiniujący nie zajmie stanowiska w tym terminie,
wówczas zgodnie z art,9 ust.2 PGG uważa się, ze aprobuje przedłożony przy
wystąpieniu projekt Decyzji w sprawie.



V. Zgodnie z ań,49 KPA, zawiadamiam niniejszym strony postępowania
administracyjnego o moźliwości zapoznania się z treścią Projektem oraz DecyĄą,
wypowiedzenia się, zgłaszania uzasadnionych interesem prawnym żądan iwniosków
mogących mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w terminie 7 dni od dnia
doręczenia niniejszego Obwieszczenia, pod rygorem mozliwości podjęcia decyzji
zatwierdzĄącej na postawie okoliczności ujawnionych w aktach sprawy. Zapoznanie
się możliwe jest w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie
przy al. Cieplińskiego 4 - Departamencie Ochrony Srodowiska - w Oddziale Geologii

1poł.łtl - IV plęfuo| - codziennie w godzinach pracy Urzędu 1730 -15301lub uzyskanie
telefonicznej informacji pod numerem (17) 747 63 44, Zapoznanie się z Projektem
oraz D ecy 4ą możliwe j est równ iez w s i ed zi b ie o bwi esz czalącego .

Vl. Niniejsze Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na Tablicy
ogłoszeń oraz stronie internetowej (Biuletyn lnformacji Publicznej) Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, jak również zostało
przesłane celem obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie,
Doręczenie stronie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego
ogłoszen ia nin iejszego Obwiesz czenia.

Vll, Po upływie terminów, o którym mowa w punktach Vl i V (łącznie) niniejszego
Obwieszczenia, zbieranie materiałów dowodowych oraz postępowanie
administracyjne w przedmiotowej sprawie uznĄę za zakończone i Projekt zostanie
zatwierdzony przez Organ. DecyĄa zatwierdzĄąca Projekt nie upoważnienia
wykonawcy do wejścia na teren nieruchomości gruntowych, na których
zaprojektowano roboty geologiczne oraz nie rodzi prawa własności do nieruchomości
gruntowej.

Otrzvmuią k,p.o.\:
1. Tablica Ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Wojewodztwa Podkarpackiego
2. Biuletyn l nformacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Podkarpackiego w Rzeszowie
3. Wojt Gminy Haczow;36-213 Haczów 573
4. Wójt Gminy Korczyna;38-420 Korczyna, Rynek 18A
5. Wójt Gminy Krościenko Wyzne;38-422 Krościenko Wyżne, ul, Południowa 9
6, Wojt Gminy Miejsce Piastowe; 38-430 Miejsce Piastowe, ul, Dukielska 14
7. Burmistrz Gminy Rymanów; 38-480 Rymanów, Mitkowskiego 14a

Burmistrz Gminy lwonicz Zdrq;38-440lwonicz-Zdrój, Al. Słoneczna 28
Na

Do wiadomości:
1 x Pełnomocnik: Wiesław Sowa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych iAutostrad

- Oddział w Rzeszowie; 35-959 Rzeszów, ul. Legionów 20


