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ZAWIADOMIENIE OBWIESZCZENIE

Dzialaj1cnapodstawieart.6l$l,3i4iart.49ustawyzdnia74czerwca1960r.-Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r, poz. 2096 tj.) - zwanej dalej ustawq k.p.a.
iart,73 ust. 1, art.74 ust.3, art.75 ust. I pkt4 ustawy zdnia3 pa1dziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o Srodowisku ijego ochronie, udziale spoleczefstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko (Dz. U.22018 r. poz. 2081 tj.), w zwi4zku z wnioskiem ZarzqduDrog
Powiatowych w Kolbuszowej, w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsigwzigcia p.n. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 215 R Werynia - Klap6wka w km
0+000 - 1+682 w miejscowo6ci Werynia"

Burmistrz Kolbuszowej zawiadamia Strony postgpowania

1) o wszczgciu w dniu 9 maja 2019 r. postgpowania administracyjnego w sprawie wydania ww. decyzji,

2) o wyst4pieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, Pafistwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolbuszowej oraz Dyrektora Regionalnego Zarzqdu
Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w sprawie wydania opinii dotycz1cej przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedmiotowego przedsigwzigcia na (rodowisko.

Dane o przedmiotowym wniosku zostaly zarnieszczone pod numerem X12212019 w publicznie
dostgpnym wykazie danych o dokumentach zawieraj4cych informacje o Srodowisku i jego ochronie,
prowadzonym przez Burmistrza Kolbuszowej, kt6ry znajduje sig w Biuletynie Informacji Publicznej na
stron ie i nternetowej : www. ko I buszowa. b ip. gm ina. p I - zakladka Ochrona S rodowi ska.

Rozstrzygnigcie sprawy nast4pi niezwlocznie po uzyskaniu wymaganych opinii oraz uzgodnieri
pomocnic4rch.

Zgodnie z afi, 70 ustawy k.p.a, wszystkie strony postgpowania rnaj4 prawo do czynnego udzialu
w kazdym jego stadium,

Jednocze6nie zawiadamiam zainteresowane strony o mozliwoSci zapoznania sig z dokumentacj4
sprawy, atakLe moZliwoSci skladania uwag i wniosk6w w formie pisemnej, ustnie do protokolu orazza
pomoc4 Srodk6w komunikacji elektronicznej, w terminie od 17 maja 2019 r. do 7 czerwca 2019 r.
w Urzgdzie Miejskim w Kolbuszowej, ul. Obroiic6w Pokoju 21,36-100 Kolbuszowa, w pokoju nr 2,
w godzinach urzgdowania, tj.: pon. 800 - 1600, wt. - pt. 730 - 1530.

Liczba stron w niniejszym postgpowaniu przekracza 20, st4d zgodnie z art. 7 4 ust. 3 ustawy ooS,

stosuje sig przepis art. 49 ustawy k.p.a. - niniejsze Zawiadomienie zostaje podane stronom do
wiadomoSci poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Inforrnacji Publicznej Urzgdu
Miejskiego w Kolbuszowej: www.bip.kolbuszowa,pl, na tablicy ogloszeri w siedzibie Urzgdu Miejskiego
w Kolbuszowej, ul. Obroric6w Pokoju 21,36-100 Kolbuszowa oraz w miejscu realizacji planowanego
przedsigwzigcia.

Zgodnie afi. 49 ustawy k.p.a. zawiadomienie uwaLa sig za dorgczone wszystkim stronom
niniejszego postgpowania po uplywie czternastu dni od dnia publicznego ogloszenia tj. od l6 maja 2019r.
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Otrzvmuia:

l. Zarz4d Dr6g Powiatowych w Kolbuszowej, ul. I l-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa
2. Strony postgpowania w trybie art. 49 ustawy k.p.a. w zwiqzku z art. 74 ust. 3 ustawy ooS
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