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WÓJT GMINY OLSZANICA
Olszanica, dnia 10-10-2018 r.
znak sprawy:
RRG.6220-5.3.2018.dś

OBWIESZCZENIE
Stosownie do art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt. 4 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 (tj. Dz.
U. 2017. 1405, z późn. zm.), i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U.
2017.1257, z późn. zm.), w związku z wnioskiem z dnia 28.09.2018 r. (data wpływu 01.10.2018 r.), PGE Energia Odnawialna
S.A. z/s w Warszawie, ul. Ogrodowa 59A, 00-876 Warszawa, działającej przez pełnomocnika Panią Agatę Majerczyk (adres do
korespondencji: Instytut OZE Sp. z o.o., ul. Skrajna 41a, 25-650 Kielce), w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Udrożnienie koryta rzeki San na odcinku od zapory Myczkowce do wylotu
wody spracowanej przy EW Myczkowce, tj. od km 319+000 do km 313+400”, planowanego do realizacji na działkach nr ew.:
81/1, 81/3, 81/10 położonych w miejscowości Zwierzyń, gmina Olszanica oraz na działkach nr ew.: 168/18, 448/2, 448/4,
położonych w miejscowości Myczkowce, gmina Solina,
WÓJT GMINY OLSZANICA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
1. o wszczęciu w dniu 10 października 2018 r. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn.: „Udrożnienie koryta rzeki San na odcinku od zapory Myczkowce do wylotu wody spracowanej
przy EW Myczkowce, tj. od km 319+000 do km 313+400”, planowanego do realizacji na działkach nr ew.: 81/1, 81/3,
81/10 położonych w miejscowości Zwierzyń, gmina Olszanica oraz na działkach nr ew.: 168/18, 448/2, 448/4, położonych
w miejscowości Myczkowce, gmina Solina,
2. o wystąpieniu w dniu 10 października 2018 r. do: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych, Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW O/Przemyśl, ws. wydania opinii dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.
Z przedłożoną dokumentacją obejmującą m. in. Kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z załącznikami, można się zapoznać
w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pokój nr 26 – Referat Rozwoju Gospodarczego, w godzinach pracy
Urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30.
Wójt Gminy Olszanica
Otrzymują:
1.
2.
3.
4.

Urząd Gminy Solina,
Strony postepowania za pośrednictwem BIP oraz tablicy ogłoszeń UG Olszanica,
Strony postepowania za pośrednictwem BIP oraz tablicy ogłoszeń UG Solina,
Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, zgodnie z art. 49 Kodeksu
postępowania administracyjnego, w związku z 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 (tj. Dz..2017.1405, ze zm.),
5. RRG- a/a.
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