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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 fla środowisko (Dz.U.
z2018 r. poz. 208I zpóźn. zm.) i art. 49 w związku z art. I0 ustawy z dnia 14 częrwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 208I z późn.

zm.) w związku ze złożonym wnioskiem Powiatu Krośnieńskiego ul. Bieszczadzka I,

38-400 Krosno, reprezentowanego przez pełnomocnika Henryka Kalisza
ul. Dworska ż3l3,38-480 Rymanów, w sprawie wydania decyĄi o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Rozbudowie drogi
powiatowej Nr 1976R Krosno - Rogi - Iwonicz na odcinku od km 5+900,20 do km
8+309,80 od km 8+627,28 do km 8+79I,II oraz od km 8+809,05 do km II+349,16
w r az z ni ezb ę dną infrastrukturą te chni czflą, budowl am i i ur ządzeni ami budowl anymi".

WOJT GMINY MIEJSCE PIASTOWE
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

1) o wydaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie,
opinii z dnia 28.10.2019 r. znak: PSNZ.4540.45.2019 stwierdzającej brak potrzeby
przeprowa dzenia o ceny o ddzi Ąw ania na środowi sko w/w prze ds i ęw zię cia,
2) o wydaniu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny
Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie opinii z dnia 29.10,2019 r. znak:
RZ.RZŚ,436.606.ż019.DS stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływ ania na środowisko przedmiotowego przedsięw zięcia,
3) o wydanil przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
opinii z dnia 23.12.2019 r. znak: WooŚ.4220,6.28.2019.JK.8, żę dla w/w
przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na

środowisko,
4) w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zgromadzony zostŃ
materiał dowodowy, niezbędny do wydania ww. decyzji.

Z dokumentacją zgromadzoną w przedmiotowej sprawie mozna zapoznac się
w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia, w Urzędzie Gminy
Miejsce Piastowe ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe (pokój II2),
w godzinach pracy urzędu.

Zgodnie z art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie ltważa
się za dokonane po upĘwte 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. po upĘwie
14 dni licząc od dnia następnego po wywieszeniu niniejszego obwieszczenia.
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