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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 2017 r, póz. 1405) i art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., póz. 1257),
w związku z wnioskiem Gminy Miasta Dębica, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa dróg gminnych ul. Słoneczna,
ul. Fabryczna, budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Fabryczna, Słoneczna, Daszyńskiego" na
działkach nr ewid.: 18, 17/2, 28/80, 29, 742/59, 742/58, 33/8, 33/7, 33/6, 33/9, 33/10, 33/5,
32/33, 32/35, 32/31, 742/26, 240, 263, 262/2, 318/1, 54/16, obr. 1 położonych w Dębicy,
realizowanego w ramach projektu „Ograniczenie niskiej emisji w Dębicko Ropczyckim
Obszarze Funkcjonalnym poprzez zakup nowoczesnych autobusów oraz poprawę
infrastruktury drogowej związanej z obsługą transportu drogowego"

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

W dniu 31 sierpnia 2017 r. wydana została decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa dróg gminnych ul. Słoneczna,
ul. Fabryczna, budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Fabryczna, Słoneczna, Daszyńskiego" na
działkach nr ewid.: 18, 17/2, 28/80, 29, 742/59, 742/58, 33/8, 33/7, 33/6, 33/9, 33/10, 33/5,
32/33, 32/35, 32/31, 742/26, 240, 263, 262/2, 318/1, 54/16, obr. 1 położonych w Dębicy,
realizowanego w ramach projektu „Ograniczenie niskiej emisji w Dębicko Ropczyckim
Obszarze Funkcjonalnym poprzez zakup nowoczesnych autobusów oraz poprawę
infrastruktury drogowej związanej z obsługą transportu drogowego".

Z treścią ww. decyzji oraz pozostałą zgromadzoną w toku przedmiotowego
postępowania dokumentacją strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy al. Józefa Piłsudskiego 38,
w pokoju 45 w godzinach od 7.30 do 15.30.

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

Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
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Otrzymują:
1. Gmina Miasta Dębica - dostarczono za pośrednictwem platformy ePUAP
2. 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 społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
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