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Obwieszczenie
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Odkrywkowej eksploatacji
łupków menilitowych ze złoża Ulanica -Wólka” na terenie działki nr ewid.49,
w miejscowości Ulanica, gmina Dynów, województwo podkarpackie.
Wójt Gminy Dynów, na podstawie art. 33 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 2016 r.
poz. 353, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą OOŚ w związku z art. 6 ust. 2 ustawy
z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015
r. poz. 1936),
informuje
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsięwzięcia polegającego na „Odkrywkowej eksploatacji łupków menilitowych
ze złoża Ulanica -Wólka” na terenie działki nr ewid.49, w miejscowości Ulanica,
gmina Dynów,
Postępowanie w niniejszej sprawie zostało wszczęte w dniu 10 maja 2016 r., na
wniosek firmy Handlowo – Usługowo Transportowej Marian Bobowski Ulanica 91,
36-065 Dynów. Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy OOŚ, przed wydaniem decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach, organ właściwy do jej wydania zapewnia
możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza
ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten, zgodnie z przepisem
art. 29 ww. ustawy przysługuje „każdemu”.
Na podstawie art. 33 ustawy OOŚ informuję o możliwości zapoznania się
z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z:
– wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz
z załącznikami,
– postanowieniami Wójta Gminy Dynów,

– pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie,
– wezwaniami i postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Rzeszowie,
– raportem wraz z jego uzupełnieniami o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko,
oraz o możliwości składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Dynów ul. Ks. J.
Ożoga 2, 36-065 Dynów pok. nr 23 w godzinach pracy Urzędu (pon.- piąt. 700 do
1500), w terminie 30 dni, tj. od 15 listopada 2017 r. do 14 grudnia 2017 r.
Zgodnie z art.34 ustawy OOŚ uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie
pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez
konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (na
adres: m.kaszycka@dynow.regiony.pl). Złożone w terminie określonym wyżej uwagi
i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Dynów, przed wydaniem decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach. Na podstawie art. 35 ww. ustawy uwagi lub
wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Dynów.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez
zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dynów
(bip.dynow.regiony.pl) oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
Dynów, w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia, tj. na terenie wsi Ulanica.

Wójt Gminy Dynów
Krystyna Sówka

Otrzymują:
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Wnioskodawca,
Strony postępowania wg rozdzielnika,
Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Dynów, (II piętro– korytarz),
Tablica ogłoszeń w miejscu planowanego przedsięwzięcia,
A/a.

