
REGIONALNY DYREKTOR Rzeszów, dnia^Onaja 2017 r
OCHRONY ŚRODOWISKA

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

WOOŚ.4207.2.1.2017.JG.11

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.), art.
10 i 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 Burmistrza Miasta Dębicy,
z dnia 17 marca 2017 r, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa dróg gminnych nr 105920 -
ul. Tysiąclecia, ul. Poddęby w Mieście Dębica";

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

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

2) o wydaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Dębicy, opinii z dnia 20 kwietnia 2017 r., znak: PSNZ.465-12/17, o braku
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
przedmiotowego przedsięwzięcia,

3) o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w dniu
05 maja 2017 r, postanowienia znak: WOOŚ.4207.2.1.2017.JG.10, 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 Obwieszczenia, w Wydziale Ocen
Oddziaływania na Środowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
w pokoju nr 42 (al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów), w godzinach pracy Urzędu.

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

Jednocześnie informuję, że na ww. postanowienie nie przysługuje stronom
możliwość wniesienia zażalenia.
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Otrzymują:
1. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Miasta Dębica, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica 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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