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    W RZESZOWIE

al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

                  WOOŚ.4200.2.2014.JG-2

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 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) i art. 49 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 267) w związku z wnioskiem Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu, ul. J. Wybickiego 1, 
37-700 Przemyśl,  w sprawie zmiany decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w  Rzeszowie  z  dnia  25  czerwca  2010  r.,  znak:  RDOŚ-18-WOOŚ-6613-1-53/09/bk
o środowiskowych  uwarunkowaniach   realizacji  przedsięwzięcia  pn.:  „Budowa  drogi 
obwodowej miasta Przemyśla, łączącej drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 885”;

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

1) W dniu 11 lutego  2014 r.  wszczęte zostało postępowanie w sprawie zmiany decyzji
z  dnia  25  czerwca  2010  r.,  znak:  RDOŚ-18-WOOŚ-6613-1-53/09/bk  o  środowiskowych 
uwarunkowaniach  realizacji  przedsięwzięcia  pn.:  „Budowa  drogi  obwodowej  miasta 
Przemyśla, łączącej drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 885”.
2) W  dniu  13  lutego  2014  r.  Regionalny  Dyrektor  Ochrony  Środowiska
w  Rzeszowie  zgodnie  z  art.  64  ust.  1  pkt  2  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, wystąpił pismem do Państwowego 
Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Przemyślu  o  wydanie  opinii  o  potrzebie 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia oraz określenie 
zakresu  raportu  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko  dla  przedmiotowej 
inwestycji.

Z przedłożoną dokumentacją obejmującą m.in. Kartę informacyjną o projektowanym 
przedsięwzięciu  wraz  z  załącznikami  oraz  pismem  skierowanym  do  Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w  Przemyślu, można się zapoznać w Wydziale Ocen 
Oddziaływania  na  Środowisko  Regionalnej  Dyrekcji  Ochrony  Środowiska  w  Rzeszowie,
w pokoju nr 42 (al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów), w godzinach pracy Urzędu.
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