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Rzesziw, dnia tŕ lutego 2017 r

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa, W ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na Środowisko (Dz. U' z2016 r., poz' 353 ze zm.) i art. 49 oraz art'
61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U' z 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku z wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz
z dnia 1 0 lutego 2017 r., znak. 1KF.7011 .15.2017 , w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizaĄi przedsięwzięcia polegającego na
przebudowĺe drog:
a) przebudowa drogi gminnej Nr 1 17460R (ul. Dworska) na działce o nr ewid. 329 i na
części działek o nr ewid. 237ĺ2,340, 339, 338, długości 0,510 km,
b) przebudowa drogi na działkach o nr ewid. 382/4, 38512, 3761136, 376ĺ129, 3761114,
3761176 i na części działek o nr ewid. 376177, 3761148, 376194, 376/93, 376/95, 376ĺ146,
3761147 , 3761145, długości 0,850 km;
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zAWlADAMlA sTRoNY PosTĘPoWAN lA

í) o Wszczęciu dnia 23 lutego 2017 r. postępowania administracyjnego w sprawie
wydania ww. decyzji,

2) o wystąpieniu w dniu 27 lutego 2017 r. do Państwowego Powiatowego lnspektora
Sanitarnego w Sanoku o wydanie opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia oraz określenie zakresu Raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.

Z przedłoŻoną dokumentacją obejmującą m. in. kaftę informacyjną przedsięwzięcia
wraz z załącznikarni, mozna się zapoznać w Wydziale ocen oddziaływania na Środowisko
Regionalnej Dyrekcji ochrony Środowiska w Rzeszowie, w pokoju nr 42 (al Jőzefa
Piłsudskiego 38, 35-001 RzeszÓw), w godzinach pracy Urzędu'
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