
Warszawa, dnia .07.2017 r.

GENERALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA

DOOŚ-DŚI.4203.5.2017.AŁ.2

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., póz. 23 ze zm.), dalej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

w ochronie środowiska ora^ o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., póz. 353 ze zm.),

dalej ustawa ooś, zawiadamiam strony postępowania, że decyzją z dnia 4 lipca 2017 r., znak:

DOOŚ-DŚI.4203.5.2017.AŁ.l, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska uchylił w całości

wydaną po wznowieniu postępowania decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w

Rzeszowie z dnia 12 kwietnia 2017 r., znak: WOOŚ.4203.19.2016.AR.50, o odmowie uchylenia

ostatecznej decyzji Wójta Gminy Przeworsk z dnia 26 sierpnia 2013 r., znak: UG.6220.1.2013, o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie odwiertów

Przeworsk 17, 18, 19k KGZ Mirocin", i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi

pierwszej instancji.
Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie:

Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

w Rzeszowie, Urzędzie Gminy Przeworsk, Urzędzie Miasta Przeworsk.

Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia

publicznego obwieszczenia o jej wydaniu.
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Wywieszono w dniach: od do.
Pieczęć urzędu:

Art. 74 ust. 3 ustawy ooś. Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Art. 49 Kpa. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej
przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli
przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po
upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


