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        REGIONALNY DYREKTOR   Rzeszów, dnia 05 października 2022 r. 
        OCHRONY ŚRODOWISKA 
               W RZESZOWIE 
al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów 
 
WOOŚ.420.22.4.2021.JK.139 
 
 
 

OBWIESZCZENIE 
 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) – 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” 
 

zawiadamiam strony postępowania 
 
o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie postanowienia  
z dnia 05 października 2022 r., znak: WOOŚ.420.22.4.2021.JK.138, którym nadano rygor 
natychmiastowej wykonalności decyzji z dnia 20 września 2022 r., znak: 
WOOŚ.420.22.4.2021.JK.128, którą zmieniono decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 
wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 22 lutego 
2018 r., znak: WOOŚ.4201.10.2017.AH.102 dla przedsięwzięcia pn.: „Prace na liniach 
kolejowych nr 25, 74, 78 na odc. Stalowa Wola -Tarnobrzeg/ Sandomierz - Ocice/ Padew 
Narodowa”. Postanowienie to zostało wydane na wniosek Pełnomocnika Inwestora,  
tj. PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Warszawa, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa. 

 
Od niniejszego postanowienia służy zażalenie do Generalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska (ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa) za pośrednictwem Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia. 
 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło 
publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie, udostępnienie pisma w Biuletynie 
Informacji Publicznej lub na stronie internetowej Urzędu. 
 
Obwieszczenie nastąpiło w dniach: od 11.10.2022 r. do 24.10.2022 r. 
 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Rzeszowie 

(-) 

Wojciech Wdowik 
(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



WOOŚ.420.22.4.2021.JK.139  Strona 2 z 2 

Otrzymują: 
1. Pani Krystyna Obajtek-Zajdel, PKP PLK S.A., Centrum Realizacji Inwestycji, pl. Matejki 12, 31-157 Kraków - 
Pełnomocnik Inwestora 
2. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Miasta Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg, 
zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś – doręczenie elektroniczne ePUAP 
3. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Gminy Gorzyce, ul. Sandomierska 75, 39 – 432 Gorzyce, 
zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś – doręczenie elektroniczne ePUAP  
4. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, 39 – 460 Nowa 
Dęba, zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś – doręczenie elektroniczne ePUAP  
5. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, ul. Okulickiego 1, 
39-450 Baranów Sandomierski, zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś – doręczenie 
elektroniczne ePUAP  
6. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Gminy Padew Narodowa, ul. Grunwaldzka 2, 39-340 Padew 
Narodowa, zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś – doręczenie elektroniczne ePUAP 
7. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Gminy Grębów, ul. Rynek 1, 39-410 Grębów, zgodnie z art. 49 
Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś – doręczenie elektroniczne ePUAP  
8. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Gminy Zaleszany, ul. Kościuszki 16, 37-415 Zaleszany, zgodnie 
z art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś – doręczenie elektroniczne ePUAP  
9. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Miasta Stalowa Wola, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola, 
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 
10. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, Plac Księcia Józefa 
Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz, zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś – doręczenie 
elektroniczne ePUAP  
11.  Strony postępowania za pośrednictwem BIP i Tablicy ogłoszeń RDOŚ w Rzeszowie, Al. Józefa Piłsudskiego 
38, 35 – 001 Rzeszów  
 
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. 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. 49b § 1 Kpa „W przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 lub art. 49a o decyzji lub postanowieniu, 
które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie 
później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia 
w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają 
udostępnienia w taki sposób lub takiej formie”. 


