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OBWIESZCZENIE
o udziale społeczeństwa
Burmistrz Miasta Przeworska działając na podstawie art. 33 ust. 1, art. 79 ust. 1 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. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.)
-zwaną dalej ustawą OOŚ oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania
administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) - w skrócie: k.p.a.,
informuje
o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
planowanego przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie możliwości przetwarzania samochodów wycofanych
z eksploatacji w Stacji Demontażu Pojazdów Impresja Robert Jaśkowiec zlokalizowanej przy ul. Łąkowej 5
w Przeworsku”.
Postępowanie w niniejszej sprawie zostało wszczęte w dniu 22 maja 2017 r. na wniosek pana Roberta
Jaśkowca, 37-200 Przeworsk, ul. Łąkowa 5. Wnioskodawca przedłożył raport o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko.
Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta Przeworska.
Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy OOŚ przed wydaniem decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach, organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa
w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Udział ten zgodnie z przepisem art. 29 ww. ustawy przysługuje ”każdemu”.
Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy OOŚ podaję, że dane o:
– wniosku,
– raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
zostały umieszczone, zgodnie z art. 22 ust.1 ww. ustawy w publicznie dostępnym wykazie danych
o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Referat Ochrony Środowiska, Urząd Miasta Przeworska.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się
z dokumentacją sprawy ( w tym z wnioskiem oraz raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
wraz z jego streszczeniem w języku niespecjalistycznym) oraz składania uwag i wniosków w formie pisemnej,
elektronicznej (adres e-mail info@przeworsk.um.gov.pl) i ustnej w terminie 30 dni tj.:
od dnia 30 maja 2017 r. do dnia 28 czerwca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Przeworska przy
ul. Jagiellońskiej 10, 37-200 Przeworsk, Referat Ochrony Środowiska, pokoju nr 218, piętro II, od
poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. od 7 30 do 15 30.
Pisma i wiadomości e-mail należy podpisać pełnym imieniem i nazwiskiem oraz podać dokładny adres
zamieszkania.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Przeworska przed wydaniem
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 35 cytowanej ustawy OOŚ, uwagi i wnioski
złożone po upływie podanego powyżej terminu pozostawia się bez rozpoznania.
Informuję, że na podstawie art. 77 ust.1 ustawy OOŚ decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach na podjęcie przez wnioskodawcę realizacji przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje
się po zasięgnięciu opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku i po dokonaniu uzgodnienia
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Rzeszowie. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy
nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganej opinii i uzgodnienia.
(…) Z up. BURMISTRZA
KIEROWNIK REFERATU
OCHRONY ŚRODOWISKA
mgr inż. Witold Adrian

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone
1. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Przeworska p. I i II
2. Tablice informacyjne na terenie miasta Przeworska (ul. Gorliczyńska – przystanek autobusowy TRAX,
ul. Lubomirskich i ul. M.C. Skłodowskiej)
3. BIP www.przeworsk.bip.info.pl
4.W miejscu planowanej inwestycji

