Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut REE.6220.11.2018
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1257 ze zm.) 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 (t.j. Dz.U.2017 poz. 1405 ze zm.)

OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1257 ze zm.) 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 (t.j. Dz.U.2017 poz. 1405 ze zm.)

WÓJT GMINY ŁAŃCUT
zawiadamia, że dla Zarządu Dróg Powiatowych w Łańcucie ul. Polna 3 b, 37-100 Łańcut w dniu 26.07.2018 r. zostało wydane postanowienie znak:
RRE.6220.11.2018 stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla
planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1542 R Albigowa –
Sonina od km 0+000 do km 4+301 w m. Wysoka i Sonina wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” stosownie do wszczętego na wniosek Zarządu Dróg
Powiatowych w Łańcucie ul. Polna 3 b, w dniu 28.06.2018 r. postępowania o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 29.09.2016 r. znak:
RRE.6220.7.2016 pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1542 R Albigowa -Sonina km 0+000 do km 4+301 w m. Wysoka i Sonina”, zmienionej decyzją Wójta
Gminy Łańcut znak: RRE.6220.15.2017 z dnia 4.08.2017 r. pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1542 R Albigowa – Sonina od km 0+000 do km
4+301 w m. Wysoka i Sonina wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” w zakresie szerszego niż to wcześniej planowano zakresu przebudowy i zabezpieczenia
sieci i linii infrastruktury technicznej zgodnie z żądaniem wskazanym w ww. wniosku o zmianę decyzji, o ile będzie spełniony następujący warunek:
oczyszczanie rowów, w obrębie których w okresie wiosennym stagnują wody, będzie wykonane poza okresem rozrodu płazów, tj. z wyłączeniem terminu od 1
marca do 30 czerwca (dopuszcza się jednak ich oczyszczanie i odmulanie w tym okresie pod nadzorem herpetologa).
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