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Przeworsk, 2005 – 04 - 18

KOMUNIKAT (OBWIESZCZENIE)
Działając zgodnie art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. nr 62 poz. 627 z późn. zm.),
podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego
i zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku z dnia 11.04.2005r.
„B & P” Sp. z o.o. w Kańczudze, ul. Kwiatowa 12, w sprawie wydania decyzji o warunkach
zabudowy dla przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego:
― zmianę
sposobu użytkowania, rozbudowę i modernizację budynków na działce
nr 325/15 przy ul. Lubomirskich w Przeworsku (wydzielonej geodezyjnie z terenu
b. Cukrowni „Przeworsk”) z przeznaczeniem dla celów produkcji zbiorników ze stali
chromoniklowej, urządzeń i armatury dla przemysłu spożywczego,
(szczegółowy zakres inwestycji podany jest w charakterystyce opisowej i graficznej załączonej do
wniosku).
Dla przedsięwzięcia inwestycyjnego sporządzony jest raport o oddziaływaniu na środowisko
(opracowany w marcu 2005r. przez Zakład Inżynierii Środowiska „EKO-SAN” M.B. mgr inż.
Marian Baran w Przemyślu, ul. Skalna 48 i załączony do wniosku o wydanie decyzji
o warunkach zabudowy).
Obszar terenowy na którym zamierzone jest przedmiotowe przedsięwzięcie inwestycyjne nie
posiada aktualnie (od 01.01.2003r.) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Postępowanie w przedmiotowej sprawie przeprowadzone jest z udziałem społeczeństwa,
zgodnie z przepisami działu V ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62
poz. 627 z późn. zm.).
Uwagi i wnioski osób zainteresowanych w w/w sprawie mogą być składane (na piśmie lub
do protokołu) – w Urzędzie Miasta Przeworska, ul. Jagiellońska 10 (pokój nr 111),
w terminie do 21 dni licząc od daty zamieszczonej na komunikacie (obwieszczeniu).
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Rozdzielnik:
Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta Przeworska,
Tablica ogłoszeń w pobliżu miejsca w/w przedsięwzięcia inwestycyjnego,
Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Przeworska - www.przeworsk.bip.info.pl
Wnioskodawca (Inwestor) - „B & P” Sp. z o.o. w Kańczudze, ul. Kwiatowa 12,
(do wiadomości)
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