
REGIONALNY DYREKTOR Rzeszów, dnia marca 2017 r
OCHRONY ŚRODOWISKA

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

WOOŚ.4200.12.2016.AH.42

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 33 i art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r, póz. 353 ze zm.), w związku
z wnioskiem Starosty Rzeszowskiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.
„Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła
Rzeszów Północ - Etap l",

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

l W dniu 11 października 2016 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Rzeszowie wszczął postępowanie administracyjnego w sprawie wydania ww. decyzji,
II. Organem właściwym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Rzeszowie,
III. Organem właściwym do wydania opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko oraz w sprawie warunków realizacji przedmiotowego
przedsięwzięcia jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie,
IV. Informacja o złożonym wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, pod nr 1156/2016,
V. Informacja o Raporcie o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na
środowisko została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach
zawierających informacje o środowisku, pod nr 173/2017,
VI. W opinii z dnia 21 października 2016 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Rzeszowie wyraził stanowisko, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia zachodzi potrzeba
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
VII. W dniu 26 października 2016 r. zostało wydane postanowienie, którym nałożono
obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określono zakres
raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko,
VIII. W dniu 13 grudnia 2016 r. Inwestor przedłożył Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony
Środowiska w Rzeszowie, Raport o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko,
IX. W dniu 20 marca 2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
zwrócił się pismem do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie,
o wydanie opinii w sprawie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia,
X. W dniach od 28 marca 2017 r. do 26 kwietnia 2017 r. każdy może zapoznać się
z wnioskiem, Raportem oraz pozostałymi dokumentami zgromadzonymi w przedmiotowej
sprawie. Dokumenty te znajdują się do wglądu 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. W tym samym
terminie można zgłaszać uwagi dotyczące przedmiotowego wniosku osobiście lub pisemnie
na adres:



Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko
al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane,
XI. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

l up, REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWM WI

Radójfaw Jędral
stępcy/egionalnego Dyrektora

Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Otrzymują:
1. Społeczeństwo za pośrednictwem Urzędu Miasta Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, zgodnie z art. 33
i art. 79 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
2. Społeczeństwo za pośrednictwem Urzędu Gminy Trzebownisko, 36-001 Trzebownisko 976, zgodnie z art. 33
i art. 79 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
3. Społeczeństwo za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Głogowie Małopolskim, ul. Rynek 1, 36-060 Głogów
Małopolski, zgodnie z art. 33 i art. 79 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Do wiadomości:
1. Starosta Rzeszowski, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
2. WOOŚ; aa
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