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Krasiczyn, 2013-09-03

zAW lh ouNrrrN I r
i

o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa
pazdziernika 2008 r' o udostępnianiu
Na podstawie art. 30, ań'33 i art'. 79 ustawy z dnia 3
w ochronie środowiska oraz o ocenach
informacji o środowisk; ijó; ocńronie, udziale społóczeństwa
poz'
1227 ze zm') w związku z wnioskiem
199,
oddziaływania na srodlvr]ńio t o' u. z 2008 r., nr
Krasiczyn z/s w PrzemyŚlu
Państwowego corpoJ"rsńa'Leśnego ,,LaśyPaństwowei'.Nadleśnictwo decyzji o środowiskowych
wydania
sprawie'
w
ul. 29-go Listopaoa i2, 37-7Oo n''"ńyśr na przebudowie drogi leśnejCisowa - Łodzinka
uwarunkowaniach dla polo'ię*'ięcia poleiającęg9
na działkach
_ Panieński Czub w Leśnictwie Cisowa] il'"ońsni"t*o -Krasiczyn realizou'crego
obręb Cisowa
Krasiczyn,
Gminie
w
148,.147,12o,14ol2,131t'1
ewidencyjnych o nr rsl,łśs,r50,14ą
Korzeniec'
óiuinuaiziźłceewidenclnejo nr 517 w Gminie Bircza, obręb

WOJT GMINY KRASICZYN

PoDAJE Do PUBLlczNEJ WlADoMoŚct
Leśnego ,,Lasy Pa"ństwowe''
Dnia 18 marca 2013 r. na wniosek Państwr:wego Gospodarstwa'
administracyjne w
postępowanie
wszczęte
zostJło
PrzemyŚlu
*
Nadleśnictwo Krasiczyn
pzedsięwzięcia
dla
wydania decyzji ó'l.Środowisk:ryv"! uwarunkowaniach _
Panieński Czub w LeŚnictwie
Łodzinka
Cisowa
"pruńń
leśnej
drogi
pr."nirdowie
n"

polegającego
Cisowa, NadleŚnictwo Krasiczyn
órg"n"* właŚciwym w sprawie jest WÓjt Gminy Krasiczyn'
sprawie oceny oddziaływania na środowisko
WÓjt Gminy Krasiczyn |iowaozi postępowanie"w

2.
3.

pzedsięwzięcia.
.'. -_-^^L
rrr sprawte
^^^ł^^^.rrania w
ramach postępowania
óig"n"ńi własóiwyńi Jo wydania uzgodnienia i opinii wDyrektor
ochrony Srodowiska w
oceny otldziaływania na środowiskosą Regicnalny
w Przemyślu'
ńzeszowie i Piństwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny
WÓ1ta Gminy Krasiczyn R'aport o
do
przedłoŻył
lnwestor
r'
2 wzeŚnia Za13
dla Ww

4.

Dnia

Ę

6.

ooJ'i"ły*"niu przedmioiowego pzedsięwzięcia na środowisko'
decyzji o środowiskowych
lnformacja o złoŻonym wniosku w sprawie wydania
o'oddziaływania.pzedmiotowego
Raporcie
o
uwarunkowaniacn ota wiw przedsięwzięcia oraz
wykazie danych o
pzedsięwzięcia została' umieśzczona w publicznie dostępnym
jego

i
_ochronie.
iot urn"ntu.h zawierających informacje o środowisku
r' kazdy moŹe się zapoznaĆ z
września'zó'll
27
do
r.
W dniach oa s wrzóśnl. zorg
Rapońem oraz
oózii o środowiskowychuwarunkowaniach,
wnioskiem o
znajdują się
Dokumenty
'yo.ii"- .gi|ńao.ony.i* pęeomiotowej sprawie'
pozostałymi oot<umenia]mi
tj' od
Urzędu
pracy
dniach
w
nr ó,
do wglądu w urzęozie cminy w Krasczynió, ęproj
zgłaszac
można
terminrc
samym
tym
poniedziałku oo plątxu] i g"'o'. oJidio ł5*. W
tun piseńnie na adres : Uząd Gminy
uwagi i wnioski * piiej*io-tówe; sp.aw1e ósobiŚcie
lub wnioski złoŻone po upływnie w/w
Uwagi
Krasiczyn, Krasiczyn-i il,-ił-łil krasiczyń.

terminu nie będą rozpatrywane'

8.

i wniosków jest WÓjt Gminy Krasiczyn'
organem własciwyrriJo ioz|atrywania uwag

otzymują:
1.

2.

3

f?.;
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3

7.
8.
9.

Pansiwowe Gospodarstwo Leśne,,LasyPaństwowe''
Pzemyśl
lraJńsnictwo Krasiczyn, ul' 29 Listopade 12'37-'700
iAutostrad
Krajowych
DrÓg
ól""*r"u ovrekcja

firł11

il;;iil

Rźeszowie ul. LegionÓw 20, 35_959 Rzeszów
Gmina KrasiczYn

!
Wolt Gminy Bircza
t^Lr:^., ^^r,
--:-umieszczen':_?:
Sołtys Wsi Cisow] - z prośbą'o
3*::,:'"];t1",;11'''"t.
ogłoszeń we wsi Korzeniec
pńśąoumieizczenie na tanticy
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Strona internetowa WWW'krasiczyn
Tablica ogłoszeń UG Krasiczyn
ala.

jillę

pl

iCZYN
sht

