Łańcut, 28.05.2014r.

RRE. 6220.17.2013

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŁAŃCUT
Zgodnie z art. 33, art.34, art.35, 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 (j.t.Dz.U.2013.1235 ze zm.) WÓJT GMINY ŁAŃCUT PODAJE
DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, informację o przystąpieniu do
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia
p.n. "Zmiana koncesji nr 182/94 w zakresie jej rozszerzenia o działalność
związaną z wtłaczaniem wód złożowych do złoża Husów-Albigowa-Krasne
uzyskiwanych w trakcie wydobywania gazu ziemnego” w przedmiocie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia.
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia j/w zostało wszczęte w dniu
30.10.2013 r. na wniosek Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
SA w Warszawie Oddział Geologii i Eksploatacji, 01-224 Warszawa, ul
Kasprzaka 25 A.
Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Łańcut,
organem właściwym do dokonania uzgodnień jest Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Rzeszowie, zaś organem właściwym do wydania
opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łańcucie.
Informacja o Raporcie została zamieszczona na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej w publicznie dostępnym wykazie pod nr 387/2014.
Z niezbędną dokumentacją w sprawie każdy może zapoznać się
w Urzędzie Gminy Łańcut, I piętro, pokój 17, w godzinach od 8 – 15
w dniach pracy urzędu.
Istnieje możliwość składania uwag i wniosków w terminie
od 05.06.2014 r. do 26.06.2014 r. tj. przez 21 dni.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do
protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez
konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,
o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie
elektronicznym.
Uwagi lub wnioski złożone po w/w terminie zostaną pozostawione bez
rozpoznania.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt
Gminy Łańcut.

Otrzymują :
1. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie, Dział Ochrony ŚrodowiskaBiuro Sanok, ul. Sienkiewicza12, 38-500 Sanok.
2. Społeczeństwo za pośrednictwem: Urzędu Gminy Czarna, Urzędu Gminy Jawornik Polski,
Urzędu Gminy Kańczuga, Urzędu Gminy Krasne , Urzędu Gminy Markowa, Urzędu Gminy
Trzebownisko, Urzędu Miasta Łańcut, Urzędu Miasta Rzeszów, strony Internetowej i tablic
ogłoszeń Gminy Łańcut, prasy.

3. a/a.
wmp

