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AGiOŚ-7627-33/10

OBWIESZCZENIE
 

Działając  w  oparciu  o  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. Nr 199 poz. 1227 z późn. 
zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. 
U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);

WÓJT GMINY JASŁO
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

 

W dniu 26 października 2010 r. wydane zostało  postanowienie stwierdzające brak 
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. 
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica etap II na działkach o nr ewid. 
531, 532, 527, 529, 526, 519, 530, 517/1, 516/1, 520, 521, 579, 578, 463, 580/3, 518, 213/2, 
216/1, 217, 220, 221, 222, 192/1, 115/1, 114/3, 114/4, 114/6, 114/9, 114/10, 114/11, 112, 110, 
144, 542/3, 542/4, 358, 551, 554, 561, 541/2, 552 położonych w miejscowości Wolica oraz 
o nr ewid.  190 i  379 położonych w miejscowości  Łaski,  w ramach procedury wydania 
decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizację  ww.  przedsięwzięcia  
z wniosku Gminy Jasło z dnia 26 lipca 2010 r.

W dniach od 27 października 2010 r. do 14 listopada 2010 r. każdy może zapoznać 
się  z  treścią  ww.  postanowienia  oraz  dokumentacją  zgromadzoną  w  toku  prowadzonego 
postępowania,  która  znajduje  się  do  wglądu  w  siedzibie  Urzędu  Gminy  Jasło  przy  ul. 
Słowackiego 4, w pokoju 113 w godzinach pracy Urzędu. 

Na postanowienie przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Jasło w terminie 7 dni od 
daty jego doręczenia.

Zgodnie z art.  49 wcześniej przytoczonej ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks 
postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu 
dni od dnia publicznego ogłoszenia. W tym przypadku termin złożenia zażalenia mija dnia 
15 listopada 2010 r. 

Ogłoszenie podlega obwieszczeniu:

1. W BIP Urzędu Gminy Jasło www.gminajaslo.pl
2. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jasło.
3. Na tablicy ogłoszeń w miejscowości Wolica.
4. Na tablicy ogłoszeń w miejscowości Łaski.

http://WWW.gminajaslo.pl/

