WÓJT GMINY
PYSZNICA
Pysznica, 2022-04-04
GP.IV.6220.1E.2022

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Pysznica

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2021r., poz. 2373 z późn. zm.) oraz art.
49 i art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że:
W dniu 4 kwietnia 2022 roku została wydana decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków
w Jastkowicach”, realizowanego na działkach Nr ewid. 2314, 2316 obręb Jastkowice.
Zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji
w Urzędzie Gminy Pysznica w pokoju nr 6 w godzinach pracy Urzędu.
Zgodnie z art. 74 ust. 3 w/w ustawy jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuje się art. 49 k.p.a.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, niniejsze
zawiadomienie w formie obwieszczenia zostaje podane stronom postępowania przez
zamieszczenie na tablicy ogłoszeń i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Gminy.
Zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło
publiczne obwieszczenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Stronom postępowania służy odwołanie od niniejszej decyzji do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za moim pośrednictwem - w terminie 14 dni od
dnia jej doręczenia.

Z up.Wójta
(-)
Beata Kuziora
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej
i Ochrony Środowiska

WÓJT GMINY
PYSZNICA
Pysznica, 2022-04-04
GP.IV.6220.1F.2022

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Pysznica

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.),
zawiadamiam, że:
W dniu 4 kwietnia 2022 roku została wydana decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków
w Jastkowicach”, realizowanego na działkach Nr ewid. 2314, 2316 obręb Jastkowice.
Jednocześnie zawiadamiam, wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania
się z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Dyrektora Zarządu Zlewni
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Stalowej Woli i Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w Urzędzie Gminy Pysznica w pokoju nr 6
w godzinach pracy Urzędu.
Ponadto informacje o wydanej decyzji zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Gminy Pysznica.

Z up.Wójta
(-)
Beata Kuziora
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej
i Ochrony Środowiska

