
REGIONALNY DYREKTOR
oCHRoNY ŚRoDowISKA

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

wooŚ.420 3 .4.2Ol 5 .BK.49

Rzeszów, 2Ot5-I2- tą

OBWIESZCZENIE,

Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z drua 3 puŻdziemika 2008 r. o udostępnianiu
infoľmacji o środowisku i jego ochĺonie' udziale społeczeństwa, w ochľonie środowiska oraz
o ocenach oddziaŁywania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z pőźn. zm.), art. l0
i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2013 r., poz. 267), w związku z wnioskiem z drua 11 sierpnia 2014 r. Pani Aurelii
Śmigielskiej Polimex Engineering Sp. z o.o. 30-133 Kĺaków, ul. Błonie 8, działającej
w imieniu Inwestora - Polska Siarka Sp. z o. o., Sandomierz, ul. Lea 202a w sprawie
wydania decyzji o środowiskolvych uwaĺunkowaniach rea|izacji przedsięwzięcia pn.:

,,Budowa kopalni siarki BASZNIA II w miejscowości Podlesie, gm. Lubaczów, powiat
Lubaczőw",

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY SRODOWISKA W RZESZOWIE

ZAWIADAMIA STRoNY PosTĘPowANIA

W toku pľowadzonego postępowania administracyjnego zgromadzony został materiał
dowodowy niezbędny do wydania Żądanej decyzji. W terminie 7 dni od daĘ otrzymania
niniejszego Obwieszczenia moŻna zapoznai się z całością zgromadzonych akt
w prowadzonej spľawie, w tym wymaganą prawem opinią Podkarpackiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitamego w Rzeszowie z dnia 30 listopada 2015 r., znak:
SNZ'9020.7'I2.20I5'BW, doĘczącą uzgodnienia warunków ľealizacji pľzedmiotowego
przedsięwzięcia.

Materiał dowodowy znajduje się do wglądu w pokoju 4I Wydziału ocen
oddziaływania na Środowisko Regionalnej Dyľekcji ochĺony Śľodowiska w Rzeszowie,
al. Jőzefa Piłsudskiego 38, 35-00l Rzeszów, w godzinach pracy Urzędu.

Przed wydaniem decyzji strony mająmożliwośó wypowiedzenia się, co do zebranych
dowodów i materiałów oÍaz zgłoszonychŻądań.

Po upływie wymienionego wyżej teľminu wydane zostanie stosowne rozstrzygnięcie.
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otrzfmują:
1. P. Aurelia Śmigielska Polimex Engineering Sp. z o.o., ul. Lea 202 a,30-133 Kľaków _ pełromocnik

Inwestora Polska Siarka Sp. z o.o., ul. Błonie 8,27-600 Sandomierz
2' Strony postępowania za pośrednictwem Uľzędu Gminy Lubaczów, zgodnie z art.49 Kpą w związku

zart.74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spďeczeństwa
w ochronie śľodowiska oľÍlz o ocenach oddziaýwania na środowisko
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