
WOJEWODZTWA P ODKARPA CKIEGO

oS-lV,7440.68.20 1 g,Wz Rzeszów, '2019-04-25

oBWlEszczENlE
Działając na podstawie art..49 ustawy kodeks postępowania

administracyjl9go (Dz,U,2018.2,096, ze zm- zwanej oile; rcen) oraz ar1,161ust.1 w
związku z art.80 ust.3 oraz arł.41 ust.3 - ustawy, Prańo geologiczne i górnicze
(Dz.U,2017,2126, ze zm, - zwany dalej PGG)

.' ' zawiadamiam, że:

l. Z wniosku Panil Wiesława Sowy (Pełnomocnika), reprezentującego Skarb
Państwa - Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad - boorirł w RŻeszowie,
zostało wszczęte PostęPowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia ,,projekturobót geologicznych na wykona.nie robót geo,Iogicznych w celu określerto ioruiii,
geologiczno-inŻYnierskich dla budowy drogi ekspresowej Sl9 w ramach Zadania 2: Węzeł
,Ąo\qradz" (bez węzła) - Węzeł ,,Miejsce Piastowe'i (z węzłem) w sekcji II (km'ok.:
57+100 do 68+200) (gm. Haczów - pow. brzozowski; gm. Korizyna, gm. Kro"ścienko Wyzne,
gm. Mięjsce Piąstowe, ?ffi.. Rymanów, gm. Iwonicz iardi - pow. lłóśnierlski1= 

=w"ńegodalej Projektem.

ll, Celern Projektowanych robót geologicznych jest wykonanie wierceńi sondowań d,la określenia warunków 
- 
geoiogiczno-inzyńierskich podłoza

Posadowienia zamierzonej budowy ww. odcinka drogi ekspresowej S_19.'Wyniki
iobÓt O!9l9.Si9zlYń zostaną przedstawione w -Dokumentacji 

geologic2no-
inzynierskiej (art,B8 PGG).

lll. Zgodnie z ań.B0 ust.3 PGG za Strony postępowania uznano właścicieli
(uzYtkowników wieczystych) nieruchomości gruńto*v.ń, na którycń zaprojektowano
robotY geologiczne. Wykaz numerów ewióencyjnyeh nier.uchómos.i giuni;;i;ń
(działek) - na terenie ktorych projektow_ane jest Ńykonywanie robót geńgicrny.ń,
s';tanowi załącznik jo niniejszego Obwieszczenia 

- (do wglądu w siedzibie
obwieszczającego), Zgodnie z,,,art.41 ust,2 PGG - Stronami pósiępowania nie są
wJasciciele (uzYtkownicy wieczylści) nieruchomości znajdującyór, .ięi poza terenem
(działką) wykonywania robot geologicznych,

|_V Działając, jako O,rgan administracji _geologicznej l instancji (-zwany dalej
organem),._wy_sĘpilem (ań. 80 ust. 5 PGG) o-opinię Wójtów'Gmin: Haczówl
KorczYna,_[r9:.§nko Wlzne, Miejsce Piastowe oraz Buimistrzów Gmin: Rymanów
i lwonjcz Zdrój Zgodnie z ań3 PGG wyrazenie opinii powinno nastąpić w terminie
14 dni, o,d,d|'3 doręczenia projektu rozsirzygnięcia'(decyąi Źit*iĆitz"li."i nroleńt_
zwanej dalej DecyĄą). Jeżeli Organ opiniujący nie zajmie Śtanowisk" ń iy, terminie,



wówczas zgodnie z ań.9 ust.2 PGG uważa się, ze aprobuje przedłożony przy
wystąpieni u projekt Decyzji.

V Zgodnie z ań..49 KPA, zawiadamiam niniejszym strony postępowania
administracyjnego o mozliwości zapoznania się z treścią Projektem oraz Decyzl;ą,
wypowiedzenia się, zgłaszania uzasadnionych interesem prawnym żądan iwnioŚków
mogących mieÓ znaczenie dla rozstrzygnięcia spr;awy w terminie 7 dni od dnia
doręczenia niniejszego Obwieszczenia, pod rygore-m mozliwości podjęcia decyzji
zaIwierdzającej na postawie okoliczności ujawnionych w aktach sprawy, Zapoznanie
się mozliwe jest w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie przy
al. Cieplińskiego 4 - Departamencie Ochrony Środowiski - w Oddziale ceologii
(pok.4l9 - IV piętro) - codziennie w godzinach pracy Urzędu 1730 -15301 lub uzyskanie
telefonicznej informacji pod numerem (17) 747 63 44. Zapoznanie się z Projektem
oraz Decyzją możliwe jest równiez w siedzibie obwieszczającego,

Vl. Niniejsze Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na Tablicy
ogłoszeń oraz stronie internetowej (Biuletyn lnformacji Publicznej) Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, jak równiez zostało
przesłane celem obwieszczenia w sposób zwyczalowo przyjęty w Gminie.
Doręczenie stronie uważa się za dokonane po upływie łł ani'oO--Ohia publicznego
clgłoszen ia n i n iejszego Obwieszczen ia,

Vll. Po upływie terminów, o którym mowa w punktach Vl i V (łącznie) niniejszego
Obwieszczenia, zbieranie materiałów dowodowych oraz postępowanie
administracyjne w przedmiotowej sprawie uznaję za zakonczone i Projekt-zostanie
zatwierdzony przez Organ, Deeyzja zatwierdzająca Projekt nie upowaznienia
wykonawcy do wejśeia na teren nieruchomości gruntowych, na których
zaprojektowano roboty geologiczne oraz nie rodzi pFawa własności do nieruchomości
gruntowej

Otrzvmulą (z,p,o.): ' -

1. Tablica Ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego
2. Biuletyn l nformacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Podkarpackiego w Rzeszowie
3,, Wójt Gminy Haczów; 36-213 Haczów 573
4, Wójt Gminy Korczyna; 38-420 Korczyna, Rynek,1 8A
5, Wójt Gminy Krościenko Wyzne;38-422 Krościenko Wyzne, ul, Południowa 9
6, Wójt Gminy Miejsce Piastowe; 38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14
7, Burmistrz Gminy Ryrnanów; 38-4.80 Rymanów, Mitkowskiego 14a

@) Burmistrz Gminy lwonicz zdro];38-44ó lwonicz-Zdrój, Al. SToneczna 28Vnr" ] : 
,

|'1

Do wiadomości: ,

1 x Pełnomocnik: Wiesław Sowa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych iAutostrad
- Oddział w Rzeszowie; 35-959 Rzeszów, ul. Legionów 20


