
REGIONALNY DYREKTOF.
ocHRoNY ŚRoDoWlsKA

W RZESZOWIE
al. Joze'fa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

oaRzeszÓw' dnia marca 2017 r

WooŚ.4207 .2o'1'2017 Aw.19

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. z 2016 r., poz' 353 ze zm.), art.
10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm), w związku z wnĺoskiem Prezydenta Miasta Stalowej Woli,
z dnia 23 stycznia 2017 r., znak'. ITP-V.6220.3-2.2017.AS, w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowanĺach realizacji przedsięwzięcia pn.. ,,Poprawa lokalnego
układu komunikacyjnego poprzez rozbudowę drogi gminnej stanowiącej bezpośrednie
połączenie z istniejącymi terenami ĺnwestycyjnymi połozonymi przy ul. CoP w Stalowej
Woli";

REGIoNALNY DYREKToR ocHRoNY ŚRoDoWlsKA W RzEszoWIE
ZAWIADAM lA sTRoNY PosTĘPoWAN lA

1) w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zgromadzony został materiał
dowodowy, niezbędny do wydania ww. decyzji,

2) o wydaniu przez Państwowego Powiatowego lnspektora Sanitarnego w Stalowej Woli,
opinii z dnia 17 lutego 2017 r., znak'' PSNZ.465-12ĺ17, o braku konieczności
przeprowadzenia oceny oddziaływania na Środowisko dla przedmiotowego
przedsięwzięcia,

3) o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie w dniu
08 marca 2017 r., postanowienia znak'' WooŚ.4207'2o'1'2017'Aw.18, W którym
stwierdzono brak koniecznoŚci przeprowadzenia oceny oddziaływania na Środowisko
w toku przedmiotowego postępowania'

z dokumentacją zgromadzoną w przedmiotowej sprawie moŻna się zapoznaĆ
w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego obwieszczenĺa, w Wydziale ocen
oddziaływania na Środowisko Regionalnej Dyrekcji ochrony Środowĺska w Rzeszowie,
w pokoju nr 41 (al. Jozefa Piłsudskiego 38, 35-001 RzeszÓw), w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uwaza się za dokonane po upływie 14 dni od dnia
publicznego ogłoszenia'

JednoczeŚnie informuję, Że na postanowienie nie przysługuje stronom
mozliwośó wn iesienia zaŻalenia.
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