
      
        REGIONALNY DYREKTOR       Rzeszów, dnia 04 października 2017 r. 
       OCHRONY ŚRODOWISKA 
    W RZESZOWIE 
Al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów 

 
           WOOŚ.4260.12.3.2017.AT.19 
 

Burmistrz Miasta i Gminy 
Rudnik nad Sanem 
ul. Rynek 40 
37 – 420 Rudnik nad Sanem 

 
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz na podstawie  
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 2017 r., poz. 1405), w związku z wnioskiem zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Kilińskiego 16, 37 – 420 Rudnik nad Sanem, z dnia 
14 czerwca 2017 r., bez znaku, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie zastępczego otworu 
studziennego S-2a (wraz z obudową i przystosowaniem do eksploatacji) na ujęciu 
wody podziemnej wodociągu komunalnego miasta Rudnik przy ul. Stróżańskiej 
w miejscowości Rudnik nad Sanem, powiat niżański, w obrębie działki nr 1913/6 obręb 
Rudnik nad Sanem”, zwracam się z uprzejmą prośbą o powiadomienie stron postępowania 
poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu oraz w inny 
zwyczajowo przyjęty sposób załączonego Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Rzeszowie z dnia 04 października 2017 r., znak: 
WOOŚ.4260.12.3.2017.AT.18, najpóźniej w dniu 09 października 2017 r. i pozostawienie 
do dnia 23 października 2017 r. 

Nadmieniam, że ww. dokument zostanie również umieszczony na tablicy ogłoszeń 
oraz stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie 
(http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/), na warunkach określonych w art. 49 Kpa. 

Mając na uwadze zachowanie obowiązującej procedury administracyjnej, proszę 
o poinformowanie mnie o trybie i terminie powiadomienia stron powyższego postępowania. 

Ponadto, proszę o zwrócenie mi kopii ww. dokumentu wraz z adnotacją o okresie 
jego udostępnienia. 
 
 
Załącznik: 
- Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie z dnia 04 października 2017 r., znak: WOOŚ.4260.12.3.2017.AT.18 
 
 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Rzeszowie 

(-) 

Wojciech Wdowik 

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 

 
Otrzymują: 

1. Adresat – doręczenie za pośrednictwem platformy ePUAP 
Do wiadomości: 

1. WOOŚ ad acta 


