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OBWIESZCZENIE

Stosownie do aľt. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 paŹdziernika 2008 r. o udostępnianiu
infoľmacji o środowisku i jego ochľonie, udziale społeczeństwa' w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na śľodowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z poźn. zm.) i art. 49
ustawy z dnia 74 czetwca 1960 r. Kodeks postępowania administľacyjnego (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 23), w zwięku z wnioskiem Inwestora z dnia 13 stycznia 2016 r. tj. Zarząd Drőg
Powiatowych w Dębicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica, w imieniu którego działa Pan
Anđrzej Banaszak' członek zarządu NEOX Sp. z o.o.' ul. Wały Piastowskie l/1508' 80-855
Gdańsk' w sprawie wydania decyzji o środowiskolvych uwarunkowaniach realizacji
przedsięwzięcia polegającego na pľzebudowie drogi powiatowej nľ 2509R Dębica ul.
Świętosława w km 2+549-5+084, Nr 1288R Za'wada- Pustynia w km ľob. 5+084-5+ó18, Nr
1288R Zawada Pustynia w km ľob. 5+638-6+745, w ramach zadania przebudowa drogi
powiatowej łączącej m. Dębica z węzłem wschodnim A4, planowanym do realizacji w części
na teľenie zamkniętym;

REGIONALNY DYREKTOR oCHRoNy ŚnonowISKA w RZEsZowIE
ZAWIADAMIA STRoNY Po STĘPoWANIA

W dniu 15 stycznia Ż016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie
wydania decyzji o środowisko!\rych uwaľunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
polegającego na pľzebudowie drogi powiatowej nr 2509R Dębica ul. Świętosława w km
2+549-5+084, Nr 1288R Zawada- Pustynia w km rob. 5+084-5+618, Nr I2SSRZawada
Pustynia w km ľob' 5+638-6+745, w ľamach zadania pľzebudowa drogi powiatowej
łączącej m. Dębica z węzłem wschodnim A4, rea|izowanego w części na terenie
zamkniętym.

W dniu 20 stycznia 2016 r. Regionalny Dyrektor ochĺony Śľodowiska w Rzeszowie
zgodnie z art. 64 ust. l pkt 2 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o śľodowisku i jego
ochĺonie' udziale społeczeństwa w ochľonie środowiska ofaz o ocenach oddziaływania na
środowisko, wystąpił pismem do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Dębicy o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko i ewentualnego ustalenia zakĺesu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla
pľzedmiotowego przedsi ęwzięcia.

PrzedłoŻona dokumentacja obejmująca m.in. kartę informacyjną przedsięwzięcia
wraz z załącznikami dostępna jest do wglądu w Wydziale ocen oddziaływania
na Śľodowisko Regionalnej Dyrekcji ochľony Śľodowiska w Rzeszowie, w pokoju ĺlĺ 42

1

2



(al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów), w godzinach pracy Urzędu'
Doľęczenie uważa się za dokonane po upływie cŹernastu dni od dnia publicznego

ogłoszenia.
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otrąvmuja:
l ' Pan Andrzej Banaszak, członek zarządu NEox Sp. z o.o., ul. Wały Piastowskie 1/l508, 80-855 Gdańsk
2'Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy, ul. Parkowa 28,39-200 Dębica
3. Strony postępowania w Ębie art. 49 Kpa za pośrednictwem Urzędu Gminy Dębica, ul' Stefana Batorego l3,
39-200 Dębica
4. Strony postępowania w trybie art. 49 Kpa za pośrednictwem Urzędu Miasta Dębica, ul. Ratuszowa 2,39-200
Dębica

Do wiadomości:
l. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Dębicy, ul. Paľkowa 2,39-200 Dębica
2. WooŚ- ďa


