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Przeworsk, 2017-08-29

OBWIESZCZENIE
o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
Działając na podstawie art. 33 i 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
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) - zwaną dalej ustawą OOŚ oraz art. 10 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. Kodeks postępowania administracyjnego ((t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w skrócie: k.p.a.) w związku z prowadzoną
oceną oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie możliwości przetwarzania samochodów wycofanych
z eksploatacji w Stacji Demontażu Pojazdów Impresja Robert Jaśkowiec zlokalizowanej przy ul. Łąkowej 5
w Przeworsku” z wniosku pana Roberta Jaśkowca

Burmistrz Miasta Przeworska
zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie możliwości przetwarzania samochodów wycofanych
z eksploatacji w Stacji Demontażu Pojazdów Impresja Robert Jaśkowiec zlokalizowanej przy ul. Łąkowej 5
w Przeworsku” .
W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania
żądanej decyzji, w tym wymagane prawem :
- opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku z dnia 6 czerwca 2017 r. (data wpływu:
12.06.2017 r.), znak: PSNZ.460-5/17 uzgadniająca środowiskowe uwarunkowania oraz
- uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, postanowienie z dnia 28 sierpnia 2017 r.,
znak: WOOŚ.4242.15,2.2017.LK.9.
Z całością zgromadzonych akt w powyższej sprawie, społeczeństwo może się zapoznać w siedzibie Urzędu
Miasta Przeworska przy ul. Jagiellońskiej 10, 37-200 Przeworsk, Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 218, piętro II ,
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 00 do 1500.
Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
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