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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRoNY ŚRoDowISKA

W RZESZOWIE
al. Jőzefa Piłsudskiego 38,35-001 Rzeszów

Rzeszów, 2OI5-O}- 2'<

'w ooŚ .422.3 .2OI5 .Aw .2g

OBWIESZCZENTE

Stosownie do aľt. 33 i art. 79 ustawy z dnia 3 puŹdziernika 2008 ľ. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochľonie, udziale społeczeństwa w ochĺonie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z2013 Í.,poz. 1235 zpóźn'zm.),w związku
zptowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o śľodowiskolvych
uwaľunkowaniach rea|izacji przedsięwzięcia polegającego na wylesieniu części działki o nr
ew. 64 obręb Turza gm. Sokołów Małopolski;

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY SRODOWISKA W RZESZOWIE
PoDAJE Do PUBLICZNEJ wIADoMoŚcl

1. Na wniosek GPJ Sp. z o.o., Tuľza 242,36 - 050 Sokołów Małopolski uzupełniony pod
względem formalnym w dniu 6 marca2075 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie
wydania decyzji o śľodowiskowych uwarunkowaniach realizacji ww. pľzedsięwzięcia.

2. w dniu 26 sieľpnia 2015 r. zostało wydane postanowienie znak:
wooŚ.422.3.2015.Aw.24,w którym stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny
oddziaływania na śľodowisko, w tym okĺeślono zakľes Raportu o oddziaływaniu
planowanego pľzedsięwzięcia na śľodowisko.

3. W dniu 28 sierpnia 2015 r. Wnioskodawca przedłoŻył Regionalnemu Dyľektoľowi
ochľony Środowiska w Rzeszowie Rapoľt o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko, celem dalszego kontynuowania postępowania.

4. organem właściwym w sprawie jest Regionalny Dyrektoľ ochľony Śľodowiska
w Rzeszowie.

5. Regionalny Dyľektor ochĺony Śľodowiska w Rzeszowie pľowadzi postępowanie
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

6. Informacja o złożonym wniosku w spľawie wydania decyzji o śľodowiskolvych
uwarunkowaniach została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych
o dokumentach zawieľających infoľmacje o środowisku i jego ochľonie w karcie
infoľmacyj nej 21 6 l 20 l 5 .

7. Informacja o przedłoŻonym Rapoľcie o odđziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia
na środowisko została umieszczona w publicznie dostępnym wkazie danych
o dokumentach zawieľających informacje o środowisku w karcie informacyjnej
94612015.

8. W dniach od 29 wľześnĺa 2015 ľ. do 19 października 2015 ľ. każdy moŻe zapoznać, się
z wnioskiem' raportem o oddziaływaniu pľzedmiotowego pľzedsięwzięcia na śľodowisko
wraz z zaŁącznikami. Dokumenty te znajdują się do wglądu w Wydziale ocen
oddziały_waniana Środowisko Regionalnej Dyľekcji ochľony Śľodowiska w Rzeszowie,



w pokoju nr 42 (al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów), w godzinach pracy
Urzędu, tj. od 7.30 do 15.30. Wtym samym terminie moŻnazýaszai uwagi dotyczące
przedmiotowego wniosku osobiście lub pisemnie na adres:

Regionalna Dyrekcja ochrony Środowiska w Rzeszowie
'V'rydział ocen oddziaýwania na Środowisko
aL. JózefaPiłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

na adres po czty elektronicznej : sekľetariat. ľzeszow@rdo s. gov.pl.
Uwagi lub wnioski złoŻone po upýwie ww. teľminu nie będą rozpatrywane.

9. organem właściwym do rozpattzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyľektoľ
ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Masdale
II Z_cr Rcgiřoahcgo Ochmny

otrąvmują:
1' GPJ Spółka z o.o.,
2. Paľafia Rzymsko-Katolicka w Gómie,
3. Pani Aleksandľa Kľawczyk,
4. Pan Jan Kľawczyk,
5. Pan Jeľzy Kľawczyk,
6. Pani Maria Szyfireľ,
7. Pan Bľonisław Matuła,
8. Gmina i Miasto Sokołów Małopolski, ul. Rynek 1, 36-050 Sokołów Małopolski
9. Stľony postępowania w Ębie art' 49 Kpa za pośrednictwem Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie

Małopolskim.
Do wiadomości:
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