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OBWIESZCZENIE

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 na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) i art. 49 oraz
art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku z wnioskiem Pana Janusza Cebulak , Firma
REIN S.J. A. Cebulak, J. Cebulak z siedzibą przy ul. Staromiejskiej 75, 35-240 Rzeszów,
działającego z upoważnienia Wójta Gminy Swilcza w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Tworzenie warunków
dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Swilcza (Strefa Aktywności Gospodarczej)
poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Swilczy dz. 1079/2, 1079/3, 1079/4 w zakresie
sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, dróg dojazdowych ze zjazdami na drogi
powiatowe, Zad. 2. Odprowadzenie ścieków sanitarnych z Gminy Swilcza do istniejącej sieci
kanalizacji sanitarnej miasta Rzeszowa";
REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
ZAWIADAMIA STRONY

POSTĘPOWANIA

o wystąpieniu w dniu 08 czerwca 2017 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Rzeszowie, o wydanie opinii ws. przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko ww. przedsięwz ięcia .
Z przedłożoną dokumentacją obejmującą m. in. kartę informacyjną przedsięwzięcia
wraz z załącznikami , można się zapoznać w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, w pokoju nr 46 (al. Józefa
Piłsudskiego 38,35-001 Rzeszów), w godzinach pracy Urzędu.
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Otrzymują:

1. P. Janusz Cebulak, Firma REIN S.J. A. Cebulak, J. Cebulak, ul. Staromiejska 75, 35-240 Rzeszów
2. Strony postępowania za pośredn ictwem Urzędu Gminy Świlcza , 36-072 Świlcza 168 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 oddz iaływania na środowisko
3. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów 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
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