
      
        REGIONALNY DYREKTOR       Rzeszów, dnia 09 października 2017 r. 
       OCHRONY ŚRODOWISKA 
    W RZESZOWIE 

Al. Józefa Piłsudskiego 38, 35 -001 Rzeszów  

           WOOŚ.4207.23.3.2017.PW.23 

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 Prezydenta Miasta Tarnobrzega, z dnia 24 kwietnia 
2017 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 
pn.: „Budowa drogi opaskowej przy jeziorze Tarnobrzeskim, od zjazdu z punktu 
widokowego przy ul. Wisłostrada do ulicy Siarkowej wraz z budową skrzyżowania typu 
rondo ulicy Siarkowej i odcinka drogi opaskowej”, 

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 Tarnobrzegu, 
opinii z dnia 19 września 2017 r., znak: PSNZ.465.24.2017, o braku konieczności 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego 
przedsięwzięcia, 

3) o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w dniu 
09 października 2017 r., postanowienia znak: WOOŚ.4207.23.3.2017.PW.22, 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 61 (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. 

Z up. REGIONALNEGO DYREKTORA 
OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE 

(-) 
Radosław Jędral 

p.o. Z-cy Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska- 
Regionalny Konserwator Przyrody w Rzeszowie 

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 
Otrzymują: 

1. Prezydent Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 32, 39 – 400 Tarnobrzeg – doręczono za pośrednictwem 
platformy ePUAP 

2. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Miasta Tarnobrzega, 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 


