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REGIONALNY DYREKTOR Rzeszów, dniaO^ czerwca 2016 r.
OCHRONY ŚRODOWISKA

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

WOOŚ.4233.8.2013.KR. 18

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 38 i art. 85 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 2016 r., póz. 353),
w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego „Nr XIII Bliznę
Orzechowski" na potoku Orzechowskim, w ramach zabezpieczenia przeciwpowodziowego
doliny rzeki Stobnica na terenie m. Bliznę, Orzechówka gm. Jasienica Rosielna
woj. podkarpackie";

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

W dniu 08 czerwca 2016 r. umorzone zostało postępowanie w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa
zbiornika retencyjnego „Nr XIII Bliznę Orzechowski" na potoku Orzechowskim, w ramach
zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny rzeki Stobnica na terenie m. Bliznę,
Orzechówka gm. Jasienica Rosielna woj. podkarpackie" - decyzja z dnia 08 czerwca 2016 r.
znak: WOOŚ.4233.8.2013.KR.16.

W dniach od 16 czerwca 2016 r. do 07 lipca 2016 r. zainteresowani mogą zapoznać
się z ww. decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Decyzja
ta znajduje się do wglądu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Rzeszowie przy al. Józefa Piłsudskiego 38, w pokoju 46, w godzinach 7.30 - 15.30.
Dodatkowo ww. decyzja znajduje się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Jasienica
Rosielna, Starostwa Powiatowego w Brzozowie oraz Podkarpackiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, w godzinach pracy Urzędów.

1) Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9, 35-959 Rzeszów
2) Urząd Gminy Jasienica Rosielna oraz Starostwo Powiatowe w Brzozowie z prośbą o powiadomienie
społeczeństwa zgodnie z art. 38 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
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