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OBWIESZCZENIE
Starosty Leskiego
o wyłożeniu do publicznego wglądu „Raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000” w związku z
prowadzonym postępowaniem w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji inwestycji polegającej na: „Budowie dwóch
budynków rekreacji indywidualnej i budynku gospodarczego oraz zbiornika bezodpływowego na ścieki wraz z konieczną
infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 103/2 w miejscowości Strzebowiska gmina Cisna”.
Starosta Leski działając na podstawie art. 33-36 i 38, w związku z art. 98 ust. 4 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. z 2018 r. poz. 2081) informuje, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w
Rzeszowie prowadzi postępowanie w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie
dwóch budynków rekreacji indywidualnej i budynku gospodarczego oraz zbiornika bezodpływowego na ścieki wraz z
konieczną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 103/2 w miejscowości Strzebowiska gmina Cisna. Organem
właściwym do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę jest Starosta Leski, ul. Rynek 1, 38-600 Lesko.
W terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia (tj. do dnia 4 lutego 2019 r.) istnieje możliwość zapoznania
się z udostępnioną dokumentacją tj. „Raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000” w Referacie
Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych Starostwa Powiatowego w Lesku, ul. Rynek 1, 38-600
Lesko, pok. nr 304, w godzinach pracy urzędu tj. 700 – 1500. W tym terminie wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i
wnioski w formie ustnej, pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: poczta @ powiat-leski.pl
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. Józefa
Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów przed uzgodnieniem warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.
Obwieszczenie zostaje umieszczone na BIP-ie Starostwa Powiatowego w Lesku oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w
siedzibie tut. Urzędu.
Zgodnie z art. 35 cytowanej ustawy informuje się, że uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa wyżej,
pozostawia się bez rozpatrzenia.
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