Dynów, dnia 04.12.2019r

RIIKPiF.6220.1.2019

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia
Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania
Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2096), w związku z art. 74 ust 3, art. 63 ust. 1 pkt 1,
ust. 4, art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2018., poz. 2081, ze zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem
wszczętym na wniosek z dnia 28.08.2019r., Inwestora Piotra Karnas reprezentowanym przez
pełnomocnika Panią Martę Kossakowską w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na :
,,Budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej w ilości 1470
stanowisk tj. 205,80 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach
o numerach ewidencyjnych 67, 68, 70 obręb Ulanica, gmina Dynów, powiat rzeszowski,
województwo podkarpackie „
podaje do publicznej wiadomości:
-w dniu 04.12.2019 roku wydane zostało postanowienie Wójta Gminy Dynów znak:
RIIKPiF.6220.1.2019 o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko i określenia raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na
środowisko:
Informuję, że dla w/w przedsięwzięcia w opinii:
-Państwowego
Gospodarstwa
Wodnego
Wody
Polskie
RZGW
Rzeszów
RZ.RZŚ.436.625.2019.MS z dnia 16 października 2019r. oraz: RZ.RZŚ.436.625.2019.MS
z dnia 14 listopada 2019r., przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest
wymagane.
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie: PSNZ.4540.136.2019
z dnia 2 października 2019r., oraz PSNZ.4540.162.2019 z dnia 22 listopada 2019r., istnieje
potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie: WOOŚ.4220.17.39.2019.PW.7
z dnia 31 października 2019 roku oraz WOOŚ.4220.17.39.2019.PW.9 z dnia 14 listopada
2019 roku istnieje konieczność przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.
Jednocześnie zawiadamiam, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią
postanowienia w siedzibie Urzędu Gminy w Dynowie, ul. Ks. J. Ożoga 2, 36-065 Dynów, pok.
23, w godzinach od 700 do 1500. Od wydanego postanowienia przysługuje stronom prawo
wniesienia zażalenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia
o wydanym postanowieniu. Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości publicznej
poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dynów, na stronie BIP Urzędu
Gminy Dynów, w miejscu realizacji inwestycji oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Ulanica.
Wójt Gminy Dynów
(-)
mgr Wojciech Piech

Otrzymują:
1.
2.

Strony postępowania zgodnie z k.p.a,
A/a.

Do wiadomości:
1.
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