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L dv. ...................., podpisififfją ...... l

Stosownie do art. Ę4 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. I ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu i formacji 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.) i art. 49 oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia
28 stycznia 2019 r. Gminy Miejskiej Dynów, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Remont drogi gminnej, bocznej ul.
Bartkówka w km 0+000 — 1+655, m. Dynów - Bartkówka”,

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKAW RZESZOWIE

ZAWIADAMIASTRONY POSTĘPOWANIA

1) o wszczęciu w dniu 13 lutego 2019 r. postępowania administracyjnego
w sprawie wydaniaw. decyzji,
Z przedłożoną dokumentacją obejmującą m. in. Kartę informacyjną przedsięwzięcia

wraz z załącznikami, można się zapoznać w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Rzeszowie, w pokoju nr 46 (al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów),
w godzinach pracy Urzędu tj. w godzinach 7.30 — 15.30.

'
„, HILIUNĄ'NHAIlHRIleURvX

„(umawiają„)
”lx ›,x »: s/own

H.]I*'I<l IN..”
"„u—gadu» A „tu ilu» [LJPUIUL'ĘJ :.| › 7x l'l'. .iwy

NEL-NI vt Nival-Huski. .', |: «',-"w., l I

,- Nu-tillt›wy-.I.'|| v /.u'l.iiI/,uv|,i N'ulIl-u'|q›u~tyj

Otrzymują:
1. Gmina Miejska Dynów, ul. Rynek 2, 36-065 Dynów
2. Strony postępowania za pośrednictwem BIP i tablicy ogłoszeń RDOŚ w Rzeszowie
3. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Dynowie, ul. Rynek 2, 36-065 Dynów, zgodnie
z art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku ijego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Do wiadomości:
1. WOOŚ; aa


