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Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
0 środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283), w związku z wnioskiem
Pełnomocnika tj. Pana Leszka Idzik, BIMACOPROJEKT Sp. z o.o. Sp. k., ul. Ślusarska 14 a,
53-207 Wrocław, działającego w imieniu PKP CARGO S.A., ul. Grójecka 17,
02-021 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsięwzięcia polegającego na zabudowie kabiny śrutowniczej, malarskiej i suszarniczej
1 stanowiskowej w istniejącej hali obrządzania PPK do malowania wagonów wraz
z przybudową wiaty odstawczej w Jaśle, na nieruchomości obejmującej działkę oznaczoną
w ewidencji gruntów nr 185/2 obręb 0004 Jasło
REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,
iż, w dniu 27 lutego 2020 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na zabudowie kabiny śrutowniczej, malarskiej i suszarniczej
1 stanowiskowej w istniejącej hali obrządzania PPK do malowania wagonów wraz
z przybudową wiaty odstawczej w Jaśle, na nieruchomości obejmującej działkę oznaczoną
w ewidencji gruntów nr 185/2 obręb 0004 Jasło.
W dniach od 5 marca 2020 r. do 3 kwietnia 2020
z treścią ww. decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony
w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w
Piłsudskiego 38, w pokoju nr 45 oraz w siedzibie Urzędu Miasta
Urzędów.

r. każdy może zapoznać się
Środowiska w Rzeszowie
Rzeszowie przy al. Józefa
Jasła, w godzinach pracy tych
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Otrzymują:
1. Społeczeństwo za pośrednictwem BIP i Tablicy ogłoszeń RDOŚ w Rzeszowie, al. Józefa Piłsudskiego 38,
35-001 Rzeszów
2. Społeczeństwo za pośrednictwem Urzędu Miasta Jasła, 38-200 Jasło, ul. Rynek 12, zgodnie z art. 38 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko
Do wiadomości:
1. Pełnomocnik: P. Leszek Idzik, BIMACOPROJEKT Sp. z o.o. Sp. k., ul. Ślusarska 14 a, 53-207 Wrocław
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