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      OCHRONY ŚRODOWISKA
    W RZESZOWIE

al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

                WOOŚ.4230.2.2013.BK-25

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 Pana Tomasza Dryjski „ELPROLOT” Biuro Projektów, 
ul. Nowy Józefów 89, 94-406 Łódź, występującego w imieniu Portu Lotniczego „Rzeszów-
Jasionka”  Sp.  z  o.  o.  Jasionka  942  w  sprawie  wydania  decyzji  o  środowiskowych 
uwarunkowaniach  realizacji  przedsięwzięcia  pn.:  „Budowa  świateł  podejścia  w  układzie 
geometrycznym ALPA-ATA CAT II oraz świateł precyzyjnego wskaźnika ścieżki schodzenia 
PAPI na kierunku 27, na terenie Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” w Jasionce, gmina 
Trzebownisko, województwo podkarpackie”;

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

1) w dniu 3 grudnia 2013 r. pismem znak: WOOŚ.4230.2.2013.BK-21 Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Rzeszowie  wystąpił  do Państwowego Granicznego Inspektora 
Sanitarnego  w  Przemyślu  o  wydanie  opinii  o  potrzebie  przeprowadzenia  oceny 
oddziaływania  na  środowisko  ww.  przedsięwzięcia,  w  związku  z  prowadzonym 
postępowaniem,  w  toku  wydawania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach 
realizacji przedsięwzięcia,

2) w dniu 13 grudnia 2013 r. Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Przemyślu wydał 
opinię znak: GPSNZ.465-2/13 o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania 
na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia,

3) w dniu 19 grudnia 2013 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, po 
przeprowadzonej analizie informacji zawartych w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia, 
mając  na  względzie  kryteria  selekcji  określone  w  art.  63  ust.  1  ww.  ustawy 
o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa 
w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko, wydał 
postanowienie znak: WOOŚ.4230.2.2013.BK-24, w którym stwierdził brak konieczności 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Ze  zgromadzoną  w  toku  przedmiotowego  postępowania  dokumentacją,  można  się 
zapoznać w Wydziale  Ocen Oddziaływania na Środowisko Regionalnej Dyrekcji  Ochrony 
Środowiska w Rzeszowie,  w pokoju nr 41 (al.  Józefa Piłsudskiego 38,  35-001 Rzeszów),
w godzinach pracy Urzędu.
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