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      OCHRONY ŚRODOWISKA
   W RZESZOWIE

al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów
                WOOŚ.4201.1.2014.AH-21

OBWIESZCZENIE

Stosownie  do  art.  38  i  art.  85  ust.  3  ustawy  z  dnia  3  października  2008  r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. 
zm.),  w związku z wnioskiem Pana Sławomira Łazarza, reprezentującego firmę  Książ-Bud, 
Książnice 80,  32-420 Gdów, działającego z upoważnienia  PKP Polskich Linii Kolejowych 
S.A.  w  Warszawie,  ul.  Targowa  74,  03-734  Warszawa,  w  sprawie  zmiany  decyzji 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, z dnia 21 września 2010 r. znak: 
RDOŚ-18-WOOŚ-6613-26-17/45/10/ah  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  realizacji 
przedsięwzięcia  pn.: „Poprawa dostępności linii  kolejowej poprzez przebudowę niektórych 
elementów infrastruktury na odcinku linii kolejowej nr 106 Rzeszów – Jasło w ramach RPO 
WP na lata 2007 – 2013”, w zakresie wykonania umocnień rzeki Jasiołka w rejonie mostu 
kolejowego  w  km  68,504  linii  kolejowej  nr  106,  w  ramach  zadania  pn.:  „Rewitalizacja 
odcinka  Przybówka – Jasło oraz  przebudowa mostu  w km 19,837 linii  kolejowej  nr  106 
Rzeszów – Jasło w ramach RPOWP na lata 2007-2013”;
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W  dniu  17  kwietnia  2014  r.  wydana  została  decyzja,  którą  zmieniono  decyzję 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, z dnia 21 września 2010 r. znak: 
RDOŚ-18-WOOŚ-6613-26-17/45/10/ah  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  realizacji 
przedsięwzięcia  pn.: „Poprawa dostępności linii  kolejowej poprzez przebudowę niektórych 
elementów infrastruktury na odcinku linii kolejowej nr 106 Rzeszów – Jasło w ramach RPO 
WP na lata 2007 – 2013”, w zakresie wykonania umocnień rzeki Jasiołka w rejonie mostu 
kolejowego  w  km  68,504  linii  kolejowej  nr  106,  w  ramach  zadania  pn.:  „Rewitalizacja 
odcinka  Przybówka – Jasło oraz  przebudowa mostu  w km 19,837 linii  kolejowej  nr  106 
Rzeszów – Jasło w ramach RPOWP na lata 2007-2013”.

Z  treścią  ww.  decyzji  oraz  pozostałą  zgromadzoną  w  toku  przedmiotowego 
postępowania  dokumentacją  społeczeństwo  może  zapoznać  się  w  siedzibie  Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy al. Józefa Piłsudskiego 38, w pokoju 46,
w godzinach 7.30 – 15.30.
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