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OBWIESZCZENIE

Rzeszów, dnia 12 wrześ n i a 2017 r.

Stosowanie do art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 paźdz i e rni ka 2008 r.
o udostępnianiu informacj i o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływan ia na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405),
w związku z wnioskiem Pana Tomasza Litwickiego, BGI Project Consulting Sp. z 0 .0 .,

działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji
deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym dla potrzeb odwodnienia trenów
inwestycyjnych znajdujących się w granicach miasta Rzeszów w strefie Rzeszów 
Dworzysko z wyłączeniem terenów inwestycyjnych należących do Powiatu Rzeszowskiego 
w ramach zadania pn. "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko'''';

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKAW RZESZOWIE
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

W dniu 12 wrześn ia 2017 r. wydana została decyzja o ś rodowiskowych

uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze
zbiornikiem retencyjnym dla potrzeb odwodnienia trenów inwestycyjnych znaj dujących się

w granicach miasta Rzeszów w strefie Rzeszów - Dworzysko z wyłączen iem terenów
inwestycyjnych należących do Powiatu Rzeszowskiego - w ramach zadania pn. "Uzbrojenie
terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko"".

Z treścią ww. decyzji , można się zapoznać w Wydziale Ocen Oddzi aływan ia

na Środowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w pokoju
nr 46 (Al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów) oraz w Urzędzie Gminy Świlcza

i Urzędzie Miasta Rzeszowa , w godzinach pracy ww. Urzędów.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Rzeszowie

(-)

Wojciech Wdowik
(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Otrzymuja:
1. P. Tomasz Litwicki , ul. Aroniowa 32, 35-317 Rzeszów - pełnomocnik Inwestora
2. Społeczeństwo za pośrednictwem Urzędu Gminy Świlcza , 36-072 Świlcza 168 zgodnie z art. 33 i art. 79
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

oraz o ocenach oddziaływan ia na środowisko

3. Społeczeństwo za pośrednictwem Urzędu Miasta Rzeszowa , ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów zgodnie z art. 33
i art. 79 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeń stwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływan ia na środowisko
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