
REGIONALNY DYREKTOR Rzeszów, dnia '( lutego 2017 r
OCHRONY ŚRODOWISKA

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

WOOŚ.4233.3.2016.KR.34

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
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., póz. 353 ze zm.) i art. 49 oraz
art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2016 r. póz. 23 ze zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
pn.: „Zabezpieczenie przed powodzią terenu m. Jarosławia poprzez zmianę parametrów
hydraulicznych koryta pot. Szewnia - Miłka w km od 16+115 do 16+761";

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

1) W dniu 30 grudnia 2016 r. Pełnomocnik Inwestora przedłożył Regionalnemu Dyrektorowi
Ochrony Środowiska w Rzeszowie Raport o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia
na środowisko, celem dalszego kontynuowania postępowania.
2) W dniu 16 lutego 2017 r. pismem znak: WOOŚ.4233.3.2016.KR.33 zobowiązano
Inwestora do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Po przedłożeniu uzupełnień, zostaną podjęte dalsze czynności odnośnie ustalenia
środowiskowych uwarunkowań realizacji wnioskowanego zamierzenia.

Ze zgromadzoną w toku przedmiotowego postępowania dokumentacją, można się
zapoznać 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.
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Otrzymują:
1. Dyrektor Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9,
35-959 Rzeszów
2. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław 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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