WÓJT GMINY ŁAŃCUT
37-100 Łańcut
ul. Mickiewicza 7 a
RRE. 6220.11 2018

Łańcut, dnia $ .07.2018 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Rzeszowie
Podkarpacki
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
w Rzeszowie
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich
w Krośnie

Na podstawie :
art. 64 ust.l pkt 1 i 2 i 4, ust. l c , ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405 t.j. ze zm.) Wójt Gminy Łańcut występuje o opinię co
do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na
zmianie decyzji z dnia 29.09.2016 r. znak: RRE.6220.7.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia 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+30 l 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 planowanego do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w
Łańcucie ul. Polna 3 b, 37-100 Łańcut.
Załączniki:
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami
Karta informacyjna przedsięwzięcia + zapis w formie elektronicznej

Otrzymują :
1. Adresat + załączniki.
2. Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie ul. Polna 3 b, 37-100 Łańcut
3. Strony postępowania według wykazu znajdującego się w aktach sprawy w drodze
obwieszczeń na stronie internetowej Urzędu Gminy Łańcut, na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łańcut, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy
Łańcut, w miejscowościach Sonina, Wysoka i Albigowa w dniu
G .07.2018r.
4. Referat RPP w/m.
5. a/a

mgr u

Sprawę prowadzi: Anna Tomaszek-Furgał tel. (17) 225 65 46 e-mail: ekologia@gminalancut.pl

