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       OCHRONY ŚRODOWISKA 
                W RZESZOWIE 

Al. Józefa Piłsudskiego 38, 35 -001 Rzeszów  
 

  WOOŚ.420.25.2.2019.PM.19 
 
 

OBWIESZCZENIE 

 

Stosownie do 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 (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) oraz art.10  
i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku ze wznowionym postępowaniem w sprawie zmiany 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa 
oczyszczalni ścieków w Berezce dla miejscowości Berezka, Bereźnica Wyżna i Wola 
Matiaszowa oraz sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Berezka” 
 

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE 
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI 

 

1) W dniu 18 kwietnia 2019 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie 
wznowił z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie zmiany ww. decyzji. 

2) W dniu 8 maja 2019 r., pismami znak: WOOŚ.420.25.2.2019.PM.12  
i WOOŚ.420.25.2.2019.PM.13 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie 
wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych  
i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o wydanie opinii co 
do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia 
ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

3) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ustrzykach Dolnych w opinii z dnia  
20 maja 2019 r., znak: PSNZ.4540.3.2019, oraz Dyrektor Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w opinii z dnia 30 maja 2019 r., znak: 
RZ.ZZŚ.436.287.2019.MS, wyrazili opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko. 

4) Informuję, że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zgromadzony 
został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji. 

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Rzeszowie 

(-) 

Wojciech Wdowik 

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 
 
 
 
Otrzymują: 
1. Gmina Solina, ul. Wiejska 2, 38-610 Polańczyk – doręczenie elektroniczne ePUAP 
2. Społeczeństwo za pośrednictwem za pośrednictwem BIP oraz Tablicy ogłoszeń RDOŚ w Rzeszowie, zgodnie  

z art. 33 i art. 79 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

3. Społeczeństwo za pośrednictwem za pośrednictwem BIP oraz Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Solina, 
zgodnie z art. 33 i art. 79 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

Do wiadomości: 
1. WOOŚ; aa 


