
                                
         REGIONALNY DYREKTOR    Rzeszów, dnia 7 listopada 2018 r. 
        OCHRONY ŚRODOWISKA 
    W RZESZOWIE 

al. Józefa Piłsudskiego 38, 35 -001 Rzeszów  

     WOOŚ.4260.8.8.2017.PM.32 
 

 

OBWIESZCZENIE 

 

Stosownie do art. 74 ust. 3 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 2018 r., poz. 2081) oraz art. 10 i art. 49 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 2096) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przetwarzanie odpadów 
metodami odzysku R3, R12, R13 w ilości 25 tys. Mg odpadów rocznie”  

 

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE 

ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA 

 

1. W dniu 3 kwietnia do tut. Organu wpłynęło uzupełnienie karty informacyjnej 
przedsięwzięcia.  

2. W toku postępowania uzyskano opinię Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Leżajsku z dnia 6 czerwca 2018 r., znak: PSNZ.4540.4.2018. 

3. W dniu 7 listopada 2018 r. wydane zostało postanowienie o braku konieczności 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.  

4. Informuję, że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zgromadzony 
został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji. 

 W terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się 
z całością zgromadzonych akt w prowadzonej sprawie. Materiał dowodowy znajduje się do 
wglądu w pokoju 44 Wydziału Ocen Oddziaływania na Środowisko Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-959 Rzeszów. Doręczenie 
uważa się za dokonane po upływie 14 dni licząc od dnia następnego po wywieszeniu 
obwieszczenia. 
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Wojciech Wdowik 

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 

 
 
Otrzymują: 
1. Miejski Zakład Komunalny spółka z o.o. w Leżajsku, ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk  
2. Strony postępowania za pośrednictwem BIP RDOŚ w Rzeszowie, tablicy ogłoszeń oraz Urzędu Miejskiego  

w Leżajsku i Urzędu Gminy Leżajsk, zgodnie z art. 49 Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko 

Do wiadomości: 
1. WOOŚ aa 


