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Miejsce Piastowe, 05.09.2019 r.

oB§r/IESZCZENIE
Stosownie do 

^ft. 74 ust. 3 ustawy z dnta 3 października 2008r.
o udostępnianiu infotmacji o śtodowisku i jego ochtonie, ldzia\e społeczeństwa
w ochtonie środowiska oraz o ocenach oddztaLywania t7a śtodowisko @".U.
z 2018 t. poz. 2081 z późn. zm.) t att. 49 ustawy z dnla 1,4 czerwca 1960 r. I(odeks
postępov/ania administtacyjnego @r.U. z 2018 f. poz. 2098 z poźn. zm.) w zsllązku
z wnioskiem Powiatu Iłośnieńskiego ul. Bieszczadzka 1, 38-400 l{tosno
fepfeżentov/anego pfteż pełnomocnika Henryka l(alisza ul. Dworska 23/3, 38-480
Rymanów, w sptawie wydania decyzjt o śtodowiskowych uwarunkowantach dla
przedsięwzięcia polegającego na ,,Rożbudowie drogi powiatowe1 Nt 197óR l(rosno -
Rogi - Iwonicz na odcinku od km 5+900,20 do km 8+309,80 od km 8+627,28 do km
8+791,1,1, oraz od km 8+809,05 do km 11+349,1,6 wfaz z niezbędną infrastruktutą
te chrltc zną b u dowlami t utz ądz erlla mi b udowl any m1"

§roJT GMINY MIEJSCE PIASTO§rE

ZA\PIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

o wszczęciu w dniu 05.09.201,9 f. postępowańa administtacyjnego w sprawie
wydania decyzli o śtodowiskowych uwatunkowańach dla ptzedsięwzięcia polegającego na

,,Rozbudowie drogi powiatowej Nr 1976R Iłosno - Rogi - Iwonicz na odcinku od km
5+900,20 do km 8+309,80 od km 8+627,28 do km 8+791,11 otaz od km 8+809,05 do
km 11+349,16 wtaz z niezbędną infrasttuktufą techniczną budowlami t vządzeńami
budowlanymi".

Ponadto w dniu 05.09.201,9 t. fla podstawie aft. 64 lst. 1 pkt 2 i 4 ustav/y
z drlta 3 października 2008 t. o udostepnianiu infotmacji o śtodowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochtonie środowiska otaż o ocenach oddztaŁywanla na
śtodowisko, wystąpiono do Regionalnego Dytektota Ochtony Środowiska w Rzeszowie,
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w lłośnie otaz Państwowego
Gospodatstwa \X/odnego \X/ody Polskie w Rzeszowie, o wydanie opinii dotyczącej
obowiązku ptżeprowadzeńa oceny oddziały.wańa na śtodowisko oraz okteślenie zakresu
fapoftu o oddziały,wantuptzedsięwzięcia na śtodowisko dla przedmiotowej inwestycji.

Przedłożona dokumentacja obejmująca m. in. kartę infotmacyjną przedsięwzięcia
wI^z z zaŁączntkami otaz pismami skierowanymi do Regionalnego Dyrektota Ochtony
Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w I(tośnie
otaz Państwowego Gospodarstwa \X/odnego \X/ody Polskie §/ Rzeszowie jest
udostępniona do wglądu w Uuędzie Gminy Miejsce Piastowe ul. Dukielska 14, 38-430
Miejsce Piastowe (pokój 112),w godzinach pracy utzędu.

Uwagi w zaktesie teahzacjt przedmiotowej inwesĘcji można zgłaszać osobiście lub
pisemnie na adres: Utząd Gminy Miejsce Piastowe ul. Dukielska '1,4, 38-430 Miejsce
Piastowe.
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