
OBWIESZCZENIE
z dnia 8.02.2010r. (nr 39/09)

WÓJT GMINY SANOK
Stosownie do art. 29, art. 30, art. 33 ust. 1, art. 34 w związku z art. 79 ust. 1   ustawy   z dnia 3 października  

2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania przedsięwzięcia  na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

informację o  wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek  przeprowadzenia oceny 
oddziaływania  na  środowisko dla  przedsięwzięcia  pn.:  „Przebudowa stacji  uzdatniania 
wody  w  Trepczy”   w  ramach  projektu  „Poprawa  gospodarki  wodno-ściekowej  w 
aglomeracji  Sanok”  na  działkach  nr  ewidencyjny  1222,  1106/1,  1115  w  miejscowości 
Trepcza.

Ocena oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia prowadzona jest w sprawie wszczętej 
na wniosek Sanockiego Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II  59, 38-500 
Sanok  z dnia 23.12.2009r. o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Organem właściwym do wydania  decyzji  określającej  środowiskowe uwarunkowania   jest  Wójt  Gminy 
Sanok.

Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia jest :

1.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie Al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów. 

2.  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku ul. Jezierskiego 39, 38-500 Sanok

Każdy zainteresowany ma prawo do zapoznania się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy 
Sanok ul.  Kościuszki 23 38-500 Sanok pok. 412 (wnioskiem o wydanie decyzji  wraz z wymaganymi 
załącznikami  w  tym z  raportem oddziaływania  na  środowisko,  postanowieniem organu  właściwego  do 
wydania  decyzji,  stanowiskami  innych  organów)  oraz  składania  uwag  i  wniosków  w prowadzonym 
postępowaniu w terminie od 10.02.2010r. do 2.03.2010r. 

Wnioski i uwagi można kierować :

1 ) w formie  pisemnej  do  Urzędu  Gminy Sanok  ul.  Kościuszki  23,  38-500  Sanok  (pok.  201)   od 
poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu (730-1530),

2 ) ustnie do protokołu,

3 ) za  pomocą  środków komunikacji  elektronicznej  bez  konieczności  opatrywania  ich  bezpiecznym 
podpisem  elektronicznym,  o  którym  mowa  w  ustawie  z  dnia  18  września  2001r  o  podpisie 
elektronicznym ( Dz. U Nr 130 poz. 1450 z późn. zm.)   na adres: e-mail:  ros@gminasanok.pl,

Wnioski  złożone  po  upływie  terminu  ,  o  którym  mowa  w  niniejszym  obwieszczeniu  pozostają  bez 
rozpatrzenia.

WÓJT GMINY SANOK

MARIUSZ  SZMYD



Obwieszczenie zostaje umieszczone na: stronie internetowej BIP Gminy Sanok, tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sanok ul.  
Kościuszki 23, 38-500 Sanok, tablicy ogłoszeń w miejscowości Trepcza jak również w bliskim sąsiedztwie planowanej inwestycji,  
oraz w  prasie lokalnej.


