Rzeszów, dnia 08 czerwca 2018 r.

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W RZESZOWIE
al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów
WOOŚ.420.12.1.2018.GJ.31

OBWIESZCZENIE
Stosownie do art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit l 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 ze zm.) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), w związku
z wnioskiem Gminy Nisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi gminnej publicznej wraz z jej połączeniem
z DK nr 19 w postaci skrzyżowania w km 423+673 strona prawa w m. Nowosielec, działki
nr ew. 458/8, 452, 448, 444, 442, 440, 453/2, 453/3, 453/1, 398/2, 436/1, 434/1, 431/2,
414/2, 1269/4, 1275/2,1272/2 1276/2, obr. 0006 Nowosielec”, gmina Nisko;
REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

1)

2)

o
wydaniu
postanowienia
w
dniu
07
czerwca
2018
r.,
znak:
WOOŚ.420.12.1.2018.GJ.30,
w
którym
stwierdzono
brak
konieczności
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego
przedsięwzięcia,
w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zgromadzony został materiał
dowodowy, niezbędny do wydania ww. decyzji.

Z dokumentacją zgromadzoną w przedmiotowej sprawie obejmującą m. in. Kartę
informacyjną przedsięwzięcia wraz z załącznikami, można się zapoznać w terminie 7 dni
od daty otrzymania niniejszego Obwieszczenia, w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Rzeszowie, w pokoju nr 46 (al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów),
w godzinach pracy Urzędu, tj. w godzinach 7.30 -15.30.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia
publicznego ogłoszenia, tj. 14 dni od dnia 12 czerwca 2018 r.
Jednocześnie informuję, że na ww. postanowienie nie przysługuje stronom
możliwość wniesienia zażalenia.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Rzeszowie
(-)
Wojciech Wdowik
(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)
Otrzymują:
1. Gmina Nisko, Plac Wolności 14, 37-400 Nisko – doręczenie za pośrednictwem e-PUAP
2. GDDKiA Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów – doręczenie za pośrednictwem e-PUAP
3. Strony postępowania za pośrednictwem BIP RDOŚ w Rzeszowie, Tablicy ogłoszeń oraz Urzędu Miasta
i Gminy w Nisku, 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 – doręczenie za pośrednictwem e-PUAP
Do wiadomości:
1. WOOŚ; aa

