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OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 33 i art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
0 ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., póz. 353 ze zm.) w związku
z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „San III - rozbudowa lewego wału rzeki San
w km 0+000 - 4+445, gm. Górzyce, woj. podkarpackie";

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

1 W dniu 30 lipca 2015 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Rzeszowie wszczął postępowanie administracyjnego w sprawie wydania ww. decyzji,
II. Organem właściwym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Rzeszowie,
III. Organem właściwym do wydania opinii w sprawie warunków realizacji
przedmiotowego przedsięwzięcia jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Tarnobrzegu,
IV. Informacja o złożonym wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, pod nr 963/2015,
V. Informacja o Raporcie o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na
środowisko została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach
zawierających informacje o środowisku, pod nr 292/2016,
VI. W dniu 01 sierpnia 2016 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
zwrócił się pismem do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu,
o wydanie opinii w sprawie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia,
VII. W dniach od 09 sierpnia 2016 r. do 30 sierpnia 2016 r. każdy może zapoznać się
z wnioskiem, Raportem oraz pozostałymi dokumentami zgromadzonymi w przedmiotowej
sprawie. Dokumenty te znajdują się do wglądu w Wydziale Ocen Oddziaływania na
Środowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w pokoju nr 46
(al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów), w godzinach pracy Urzędu. W tym samym
terminie można zgłaszać uwagi dotyczące przedmiotowego wniosku osobiście lub pisemnie
na adres:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko
al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane,
VIII. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

p.o.
OCHRONY S

Wojciech Wdowik



Otrzymują:
1. Dyrektor Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9,
35-959 Rzeszów
2. Społeczeństwo za pośrednictwem Urzędu Gminy Górzyce, ul. Sandomierska 75, 39-432 Górzyce zgodnie
z art. 33 i art. 79 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
3. Społeczeństwo za pośrednictwem Urzędu Gminy Zaleszany, ul. Tadeusza Kościuszki 16, 37-415 Zaleszany
zgodnie z art. 33 i art. 79 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
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