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OBWIESZCZENIE
Stosowanie 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., póz. 1235 z późn.
zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.
U. z 2013 r., póz. 267 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Gminy Boguchwała w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na
budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Bocznej Technicznej
w Boguchwale, realizowanego w części na terenach zamkniętych;

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

W dniu 15 maja 2014 r. zobowiązano Inwestora do uzupełnienia Karty informacyjnej
przedsięwzięcia opracowanej dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Z przedmiotowym pismem oraz z pozostałym materiałem dowodowym obejmującym
m.in.: Kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z załącznikami można się zapoznać
w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Rzeszowie, w pokoju nr 46 (Al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów), oraz w Urzędzie
Miasta i Gminy Boguchwała, w godzinach pracy ww. Urzędów.

Po przedłożeniu wymaganego uzupełnienia zostaną podjęte dalsze czynności odnośnie
ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji wnioskowanego zamierzenia.

Otrzymują:
l . Gmina Boguchwała, ul. Doktora Tkaczowa 134, 36-040 Boguchwała
2. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Miasta i Gminy Boguchwała, 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
3. Polskie Koleje Państwowe S. A., Centrala Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie, 31-516
Kraków, Rondo Mogilskie l

Do wiadomości:
l . Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 79A, 35-040 Rzeszów
2. WOOŚ; a/a + tablica ogłoszeń.


