STAROSTWO POWIATOWE
w KOLBUSZOWEJ
ul. 11-go Listopada 10
36-100 Kolbuszowa

Kolbuszowa, 2022-08-17

OŚ.602.1.2022

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 39 ust. 1 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 (t. j. Dz. U. 2022 r. poz. 1029 ze zm.) informuję
co następuje:
1. Działając na podst. art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) przystąpiono do opracowywania
projektu dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kolbuszowskiego
na lata 2022 – 2025 z perspektywą na lata 2026 – 2029”.
2. Działając na podst. art. 47 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska
w Rzeszowie odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu
Kolbuszowskiego na lata 2022 – 2025 z perspektywą na lata 2026 – 2029”.
3. Dokumentacja sprawy dostępna jest na stronie BIP Starostwa Powiatowego
w Kolbuszowej, a także do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa,
Leśnictwa i Ochrony Przyrody Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, ul. 11-go
Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa w godzinach pracy urzędu.
4. Każdy ma możliwość składania uwag i wniosków do ww. projektu dokumentu w terminie
do 7 września 2022 r. włącznie. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone na piśmie albo
ustnie do protokołu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej ul. 11-go
Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa w godzinach pracy urzędu lub za pomocą środków
komunikacji elektronicznej na adres: starostwo@kolbuszowski.pl. Uwagi wniesione
po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
5. Organem właściwym do rozpatrzenia zgłaszanych uwag i wniosków jest Starosta
Kolbuszowski.

z up. S T A R O S T Y
(-)
Wojciech Cebula
Wicestarosta
(Podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Niniejsze OBWIESZCZENIE zamieszcza się na tablicy ogłoszeń i BIP Starostwa Powiatowego
w Kolbuszowej. Ponadto na tablicy ogłoszeń i BIP Gminy Kolbuszowa, Gminy Cmolas, Gminy
Dzikowiec, Gminy Niwiska, Gminy Majdan Królewski oraz Gminy Raniżów.

