
      
        REGIONALNY DYREKTOR       Rzeszów, dnia 04 października 2017 r. 
       OCHRONY ŚRODOWISKA 
    W RZESZOWIE 

Al. Józefa Piłsudskiego 38, 35 -001 Rzeszów  

           WOOŚ.4237.1.2017.PW.3 

OBWIESZCZENIE 

Stosowanie 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., poz. 1405) i art. 49 ustawy  
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1257), w związku z wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, 
z dnia 25 września 2017 r., w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Rzeszowie w dniu 26 czerwca 2017 r., znak WOOŚ.4207.22.3.2017.PW.14, 
dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z tłocznią 
ścieków, rurociągami tłocznymi, przyłączem energetycznym do tłoczni ścieków 
i ogrodzeniem w miejscowości Skopanie i Baranów Sandomierski, gmina Baranów 
Sandomierski”; 

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE 
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA 

o wszczęciu w dniu 26 września 2017 r. postępowania administracyjnego w sprawie 
w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydanej przez 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w dniu 26 czerwca 2017 r., znak 
WOOŚ.4207.22.3.2017.PW.14, dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej wraz z tłocznią ścieków, rurociągami tłocznymi, przyłączem 
energetycznym do tłoczni ścieków i ogrodzeniem w miejscowości Skopanie i Baranów 
Sandomierski, gmina Baranów Sandomierski”. 

W dniu 03 października 2017 r., na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wystąpiono do Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu, celem uzyskania opinii dotyczącej 
ewentualnej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 
dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz ustalenie ewentualnego zakresu raportu 
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

Jednocześnie informuję, że komplet przedłożonej dokumentacji, obejmujący m.in. 
Kartę informacyjną przedsięwzięcia i pismo skierowane do Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu o wydanie przedmiotowej opinii, jest dostępny 
do wglądu w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Rzeszowie, przy Al. Józefa Piłsudskiego 38 (pokój nr 61), w godzinach pracy 
Urzędu. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Rzeszowie 

(-) 
Wojciech Wdowik 

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 
Otrzymują: 
1. Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, ul. Gen. L. Okulickiego 1, 39 – 450 Baranów Sandomierski 

– doręczenie za pośrednictwem platformy ePUAP 
2. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, 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 

Do wiadomości: 
1. WOOŚ ad acta 


