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BOŚ.604.4.2021                                                                     Ustrzyki Dolne dnia 05.11.2021 r. 

OBWIESZCZENIE 

STAROSTY BIESZCZADZKIEGO 

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 

Działając na podstawie art. 33-36  i 38 w związku z art. 90 ust. 3 i 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 (j.t. - Dz. U. z 2021 r., 

poz. 247, z późn. zm.) Starosta Bieszczadzki informuje o przystąpieniu do przeprowadzenia 

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w toku postępowania prowadzonego  

w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji inwestycji, polegającej na budowie budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego, wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków,  planowanej 

do realizacji na działce o nr ew. 95/2 w  obrębie 0021 Smolnik, gmina Lutowiska.  

Organem administracji właściwym do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla 

przedmiotowej inwestycji jest Starosta Bieszczadzki, zaś organem właściwym do wydania 

postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów 

po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Ustrzykach Dolnych 

ul. 29 Listopada 53, 38–700 Ustrzyki Dolne. 

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w terminie od 08.11.2021 r. 

do 09.12.2021 r. w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego 

w Ustrzykach Dolnych ul. Pionierska 10, 38-700 Ustrzyki Dolne, pokój nr 24 w poniedziałki 

w godz. 8:00-16:00, od wtorku do piątku w godz. 7:30-15:30. W tym terminie istnieje 

możliwość składania uwag i wniosków w formie pisemnej i ustnej do protokołu, a także 

w formie elektronicznej na adres e-mail powiat@bieszczadzki.pl lub za pośrednictwem 

elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP (epuap.gov.pl) bez konieczności 

opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Rzeszowie przed uzgodnieniem warunków realizacji przedmiotowego 

przedsięwzięcia. 

Jeżeli zajdzie potrzeba, to w trakcie prowadzenia procedury zostanie przeprowadzona rozprawa 

administracyjna. 

Ponadto informuję, że nie jest prowadzone postepowanie w sprawie transgranicznego 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 

Zgodnie z art. 35 cytowanej ustawy informuje się, że uwagi i wnioski złożone po upływie 

terminu, o którym mowa wyżej, pozostawia się bez rozpoznania. 

 

Starosta Bieszczadzki 

       Marek Andruch 
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