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10. 2013

OBWIESZCZENIE
o podaniu do publicznej wiadomości informacji o prowadzonym postępowaniu zudziałem
społeczeństwa

Na podstawie art. 30 i art. 33-36 ustawy z dnia3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowiskui jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronię środowiska oTaz o
ocenach oddziaływania na środowisko( Dz. U. Nr 199, poz.I227 , z późn. zm')

wójt Gminy Bircza

podaje do publicznej wiadomości

Dyrektora o chrony Ś rodowi ska w
Rzeszowie pismem znak WPN .43I .I1 .20 1 3 .BA -6 z dnta 15 pażdziemlka 2013 r. do Wójta
Gminy Bircza,,Raportu oddziaływania na obszar Natura 2000 przedsięwzięcia pn. budowa
drogi leśnejwewnętrznej Rudawka-Sufczyna" oTaz uzupełnienia do ww. rapońu w ramach
prowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar
Natura 2000.
Jednocześnie informuj ę Że powyŻsze postępowanie jest jednym z elementów
prowadzonego przez Wojta Gminy Birczapostępowania administracyjnego w sprawie o
wydanie warunków decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji ,,budowa drogi leśnej
wewnętrznej Rudawka-Sufczyna" nadziałkach ewidencyjnych nr 15, 253,165,1'66,Ż52,254,
\J,164,775,767,1741I,7J1,770,168,548, 549,550,551,555 w obr. ew. Rudawkatdz.
ew. nr 479,480, 48I,482 w obr. ew. Sufczyna oraz dz. ew. 472,473,476, 477 w obr. ew.
Jasienica Sufczyńska.
Z dokumentacją sprawy ww. taportem oddziaływania na obszar Natura 2000 oraz
'
uzupełnieniem do tegoŻraportu, mozna zapoznac się w Urzędzie Gminy Bircza w pok. Nr 6,
w godzinach pracy urzędu.
Uwagi i wnioski mogąbyć wnoszone w siedzibię urzędu od dnia 29 paździemlka
2013 r. do 19 listopada ŻOI3 r. organem właściwymdo rozpatrzenia wniosków i uwag
złoŻonychw postępow anilu z udziałem społeczeństwet oraz wydania postanowienia o
uzgodnieniubądźodmowie uzgodnienia warunków rea|tzacji przedsięwzięcia jest Regionalny
Dyiektor ochrony Środowiska w Rzeszowie. Uwagi lub wnioski wniesione po upływie wyżej
podane go terminu pozostaną bez rozpatrzeflla informacj ę
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Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Birczy
Strona intemetowa Urzędu Gminy lv Birczy

Opr. Grzegorz Morcelo

