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OCHRONY ŚRODOWISKA

W RZESZOWIE
al. Józefa Pilsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

WOOŚ.4210.4.2015JG-3

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 z póżn. zm.), w związku z wnioskiem z dnia 28 kwietnia 2015 r. Gminy Miasta
Rzeszów, ul. Rynek l, 35-064 Rzeszów, reprezentowanej przez Panią Urszulę Kukulską-
Dyrektor Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Rzeszowa, przekazanym do tut. Organu przez
Prezydenta Miasta Rzeszowa zgodnie z właściwością pismem z dnia 18 maja 2015 r., znak:
SR-II.6220.20.2015, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsięwzięcia pn.: „Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic Dąbrowskiego.
Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boya Żeleńskiego", planowanym do realizacji
w części na terenie zamkniętym;

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

1. W dniu 12 maja 2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
pod nazwą „Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic Dąbrowskiego, Reformackiej,
Langiewicza, Przemysłowej i Boya Żeleńskiego", realizowanego w części na terenie
zamkniętym.

2. W dniu 21 maja 2015 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
zgodnie z art. 64 ust. l pkt 2 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko, wystąpił pismem do Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej, ul.
Odrowąża 7, 30 - 901 Kraków o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko i ewentualnego ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu
na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Przedłożona dokumentacja obejmująca m.in. kartę informacyjną przedsięwzięcia
wraz z załącznikami dostępna jest do wglądu 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.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego
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Otrzymują:
1. P. Urszula Kukulska Dyrektor Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 12, 35-064 Rzeszów
2. Strony postępowania w trybie art. 49 Kpa za pośrednictwem Urzędu Miasta Rzeszowa

Do wiadomości:
1. Wojskowy Inspektor Sanitarny, Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej, ul. Odrowąza 7, 30-901
Kraków 50
2. WOOŚ- a/a


