BURMISTRZ
MIASTA PRZEWORSKA
OŚ.6220.6.2017.JK

Przeworsk, 2017-05-30

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 85 ust. 3 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 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.)– zwanej dalej ustawą OOŚ
oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U.
z 2016 r. poz. 23 ze zm.)
Burmistrz Miasta Przeworska
podaje do publicznej wiadomości
informację, że w dniu 30 maja 2017 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn.: „Produkcja wyrobów sanitarnych” ul. Głęboka 11, 37-200 Przeworsk, znak:
OŚ.6220.6.2017.JK.
Decyzję udzielono na wniosek Spółki z o.o. SANITECO z siedzibą w Przeworsku przy
ul. Głęboka 26D reprezentowaną przez pana Krzysztofa Wronę .
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych, zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy OOŚ
o możliwości zapoznania się z treścią podjętej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w tym:
- wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- kartą informacyjną przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniami,
- opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 28 kwietnia 2017 r. (data
wpływu: 05.05.2017 r.), znak: WOOŚ.4240.15.7.2017.PW.8, w której wyraził, że dla przedsięwzięcia
pn.: „Produkcja wyrobów sanitarnych” w Przeworsku przy ul. Głębokiej 11 na działce nr ewid. 484/1,
nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
- opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku, z dnia 11.04.2017 r. (data
wpływu: 13.04.2017 r.) , znak: PSNZ.465-8/17, że pod względem spraw sanitarno – higienicznych
i zdrowotnych nie występuje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia
na środowisko opracowanych przez Biuro Ochrony Środowiska- mgr inż. Łucję Sochacką (data
i miejsce opracowania – Przemyśl, luty-marzec 2017 r.) i nie jest wymagany raport o oddziaływaniu
przedsięwzięcia,
w siedzibie Urzędu Miasta Przeworska, Referat Ochrony Środowiska, ul. Jagiellońska 10 (pok. nr 218,
II piętro) w godzinach pracy urzędu: 730 – 1530.
Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Przeworska www.przeworsk.bip.info.pl., a także przez

wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Przeworska , ul. Jagiellońska 10 oraz w miejscu
planowanego przedsięwzięcia.
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