
REGIONALNY DYREKTOR
ocHRoNY ŚRoDoWlsKA

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

Rzeszów, dnia dł sierpnia 2016 r

WooŚ.42oo.9.201 6'JG. 1 2

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 74 ust' 3 ustawy z dnia 3 paŻdziernika 2008 r. o udostępnianĺu
informacji o środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa, W ochronie środowiska oraz
o ocenach oddzĺaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 l', poz' 353 ze zm.) i art. 49 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z2016 r., poz' 23
ze zm'), w związku z wnioskiem z dnia 21 czerwca 2016 r. (uzupełnionym pod względem
formalnym w dniu 13 lipca 2016 r'), Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy, ul. Parkowa 28,
39-200 Dębica, w imieniu którego działa P. Andzej Banaszak, ul. Wały Piastowskie 1/1508,
80-855 Gdańsk, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji
pzedsięwzięcĺa polegającego na pzebudowie drogi powiatowej Nr 2509R Dębica
ul. Swiętosława w km 2+549-5+084, Nr 1288R Zawada-Pustynia w kim rob. 5+084-5+618,
Nr 1288 Zawada-Pustynia w km rob. 5+638-6+745 w ramach zadania przebudowa drogi
powiatowej łączącej m. Dębica z węzłem wschodnim A4, realizowanego W części na
terenach zamkniętych

REGIoNALNY DYREKToR ocHRoNY ŚRoDoWIsKA W RzEszoWlE ZAWIADAMIA
sTRoNY PoSTĘPoWANIA

W dniu 04 sierpnia 2016 r., pismem znak. WooŚ.42oo.9.2o16.JG'11
zobowiązano lnwestora do uzupełnienia Karty informacyjnej pzedsięwzięcia przedłozonej
wraz z wnioskiem o wydanie decyĄi o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji dla
pzedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 2509R Dębica
ul. Swiętosława w km 2+549-5+084, Nr 1288R Zawada-Pustynia w kim rob. 5+084-5+618,
Nr 1288 Zawada-Pustynia w km rob. 5+638-6+745 w ramach zadania przebudowa drogi
powiatowej łączącej m. Dębica z węzłem wschodnim A4' Termin uzupełnienia dokumentu
został wyznaczony na dzień 30 wześnia 2016 r.

Po przedłozeniu właŚciwie sporządzonej (zawierającego uzupełnienia) Karty
informacyjnej, zostaną podjęte dalsze czynności odnośnie ustalenia Środowĺskowych
uwa ru n kow ań r e alizaĄi wn i o s kowa n e g o zamierzenla'

Przedłożona dokumentacja obejmująca m.in. Kartę informacyjną przedsięwzięcia
wraz. z załącznikami dostępna jest do wglądu W Wydziale ocen oddziaływania
na Środowisko Regionalnej Dyrekcji ochrony Środowiska w Rzeszowie, w pokoju nr 42
(al. Józeta Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów), w godzinach pracy Urzędu.

Doręczenie uwaŻa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego
ogłoszenia.
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otrzvmuią:
1. Pan Andrzej Banaszak - pďnomocnikZaządu Dróg Powiatowych w Dębicy, ul. Wały Piastowskie 1/1508'

80 - 855 Gdańsk
2. Zaząd Dróg Powiatowych w Dębicy, ul. Parkowa 28' 36-200 Dębica
3. Strony postępowania w trybie ań. 49 Kpa za pośrednictwem Uzędu Gminy Dębica, ul. Stefana Batorego 13'

39-200 Dębica
4. Strony postępowania W trybie art. 49 Kpa za pośrednictwem UÍzędu Miasta Dębica' ul. Ratuszowa 2'

39-200 Dębica
Do wiadomoŚci:
1. WooŚ- aa.
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