
REGIONALNY DYREKTOR Rzeszów, 2014-10-
OCHRONY ŚRODOWISKA

W RZESZOWIE
al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

WOOŚ.4210.11.2014.BK-13

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 2013 r., póz. 1235 z późn. zm.) i art. 49
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.,
póz. 267 z późn. zm.), w związku z wnioskiem z dnia 22 sierpnia 2014 r. Pana Janusza Inglot,
Firma Handlowa „BONUS" Janusz Inglot ul. Mariacka 11, 37-700 Przemyśl w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Firma
Handlowa „BONUS" Janusz Inglot - Skup i sprzedaż złomu" w Przemyślu, realizowanego
w części na terenie kolejowym zamkniętym;

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

W dniu 13 października 2014 r. pismem znak: WOOŚ.4210.11.2014.BK-12
zobowiązano Inwestora do uzupełnienia Karty informacyjnej przedsięwzięcia przedłożonej
wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji dla
przedsięwzięcia pn.: „Firma Handlowa „BONUS" Janusz Inglot - Skup i sprzedaż złomu"
w Przemyślu, realizowanego w części na terenie kolejowym zamkniętym; Termin
uzupełnienia dokumentu został wyznaczony na dzień 10 listopada 2014 r.

Po przedłożeniu właściwie sporządzonej (zawierającego uzupełnienia) Karty
informacyjnej, zostaną podjęte dalsze czynności odnośnie ustalenia środowiskowych
uwarunkowań realizacji wnioskowanego zamierzenia.
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Otrzymują:
1. P. Janusz Inglot Firma Handlowa „BONUS" Janusz Inglot, ul. Mariacka 11, 37-700 Przemyśl
2. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Miasta Przemyśl, ul. Rynek l, 37-700 Przemyśl, 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
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