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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., 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), w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Wisła Etap 2
Rozbudowa prawego wału Wisły na dł. 13,959 km, prawego wału rzeki San na dł. 2,193 km
oraz lewego wału rzeki Łęg na dł. 0,112 km, na terenie gm. Górzyce i gm. Radomyśl nad
Sanem, woj. podkarpackie"
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ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
L W dniu 25 lipca 2014 r. Wnioskodawca - Województwo Podkarpackie przedłożył raport
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko celem kontynuowania postępowania.

II. W dniu l sierpnia 2014 r. zostało wydane postanowienie, którym Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Rzeszowie podjął postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

III. Pismem z dnia 25 lipca 2014 r., znak: IM.403.55.6.2013 Inwestor powiadomił o zmianie
nazwy przedsięwzięcia. Obecna nazwa przedmiotowego przedsięwzięcia brzmi: „Wisła Etap
2 - Rozbudowa prawego wału Wisły na dł. 13,959 km, prawego wału rzeki San na dł. 2,193
km oraz lewego wału rzeki Łęg na dł. 0,112 km, na terenie gm. Górzyce i gm. Radomyśl nad
Sanem, woj. podkarpackie".

Ww. postanowienie znajduje się do wglądu w Wydziale Ocen Oddziaływania na
Środowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w pokoju nr 44 (al.
Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów) oraz w siedzibie Urzędu Gminy Radomyśl nad
Sanem, Urzędu Gminy Górzyce.
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