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OBWIESZCZENIE

Stosownie 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
0 ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r, póz. 353 ze zm.) oraz art. 10
1 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 Pana Macieja Hałucha -
przedstawiciela firmy EKKOM Sp. z o. o., ul. Zawiła 65 E, 30-390 Kraków, działającego
z upoważnienia Prezydenta Miasta Tarnobrzega w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy
miasta Tarnobrzega";

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zgromadzony został materiał
dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji, w tym wymagana prawem opinia
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu z dnia 08 grudnia
2016 r., znak: PSNZ.466.7.2016, dotycząca uzgodnienia warunków realizacji
przedmiotowego przedsięwzięcia,

W terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego obwieszczenia można zapoznać się
z całością zgromadzonych akt w prowadzonej sprawie. Materiał dowodowy znajduje się do
wglądu w pokoju 46 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. Józefa
Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, w godzinach pracy Urzędu. Po upływie wymienionego
wyżej terminu wydane zostanie stosowne rozstrzygnięcie.
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Otrzymują:
1. P. Maciej Hałucha, EKKOM Sp. z o.o., ul. Zawiła 65 E, 30-390 Kraków
2. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg
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
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