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OBWIESZCZENIE

Stosowanie 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 2016 r.,
póz. 353 ze zm.) i art. 10 wraz z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., póz. 23 ze zm.), w związku z wnioskiem
Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na opracowaniu dokumentacji
projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skopanie, realizowanego
w części na terenach zamkniętych;

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

W dniu 25 lipca 2016 r. wydane zostało postanowienie stwierdzające brak
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia
polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Skopanie.

Jednocześnie informuję, że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego
zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji. W terminie
3 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z całością
zgromadzonych akt w prowadzonej sprawie. Materiał dowodowy znajduje się do wglądu
w pokoju nr 46 Wydziału Ocen Oddziaływania na Środowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Rzeszowie, Al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-959 Rzeszów. Doręczenie uważa
się za dokonane po upływie 14 dni licząc od dnia następnego po wywieszeniu
obwieszczenia.

Wojciech Wdowik

Otrzymują:
1. Gmina Baranów Sandomierski, ul. Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski
2. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zgodnie z art. 49 Kpa
w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Do wiadomości:
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 1, 39-400 Tarnobrzeg
2. WOOŚ;aa


