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ZAWIADOMIENIE OBWIESZCZENIE

DziaIa,i4c na podstawie ar1.6l $ 1,3 i4 i alt.49 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r' - Kodeks

postgpor.vania adrrinistracy.jnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 r..i') - zwane.i dale.i ustawq k'p'a'

i arf . 73 rrst. l, art. 14 ust. 3, arI. 15 Lrst. I pkt 4 ustawy z dnia 3 pa2dziernika 2008 r. o udostgpnianiu

informacjio:irodowisku ijego ochronie, Lrdziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiskaoraz o ocenacll

oddzialywania na :lrodowisko (Dz. U. z 2018 r. poz.208l ti.), w zwi4zku z wrrioskiem Polsl<iego

Koncernu Naftowego ORLEN z siedzibq w Ptocl<u, reprezentowanego przez pelnomocnika -
P. Waldenara Cuzanowskiego, w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwaruttkowaniach

realizac1i przedsigwzigcia p.n. ,,DELTA III - rozbudowa pojemnoSci rnagazynowej na dodatki

Lrszlachetniaiace rv TP Widelka"

Burmistrz Kolbuszowej zawiadamia Strony postgpowania

l) o wszczgciu w dniu l6 stycznia 2019 r. postQpowania adrrinistracyjnego w sprawie wydania ww.

decyz,ji,

2) o w)ist4pieltiLl do Regionalnego Dyrektora Ocltrotry Srodowisl<a w Rzeszowie. Patistwowego

Pori,iatowego lnspektora Sanitarnego w Kolbuszowe.\ oraz Dyrektora Regiorralnego Zarzqdv

Gospodarki Wodne-j w Rzeszowie w sprawie wydania opinii dotycz4cej przeprowadzenia ocerly

ocldzialywa n ia przedrn iotowego przed s i gwzi gcia na Srodow i sko.

Darre o przedmiotowynr wrriosku zostaly zamieszczone pod numerem Xl61201 9 w pLrblicznie

dostgprrym wyl<azie danych o dol<umentach zawieraj4cych inforrnacje o Srodowisku ijego ochronie.

prowadionyr.i pr."r- Burmistrza Kolbuszowej, kt6ry znajdLrje sig w Biuletynie lnfornracji PLrbliczne.i na

stronie internetowej: www.kolbuszowa.bip.grnirra.pl _ zakladka Ochrona Srodowiska,

Rozstrzyguigcie sprawy nastqpi niezwtocznie po uzyskaniu wymaganych opinii oraz uzgodnieri

pornocn iczyclr.

Zgodnie z,aft.l0ustawyl<.p.a.wszystkiestronypostgpowaniama.i4prawodoczynnegor'rdzialn
w kazdyrr jego stadium.

Jednrtcz.esure zawiadauriam zainteresowane strony o nrozliwoSci zapoznania si9 z dokumerrtac.jq

spra\\,,,', ataltze nrozliwo(ci sl<ladania uwag iwnioskow w 1'ormie pisernnej, Lrstnie do protokolu orazza

p,r,nn.4 (rodhorv kornLrnikac-ji elektronicznej, w terminie od l5 lutego 2019 r' do 8 rnat'ca 2019 r.

ry tJrz-qclzie Miejskim w Kolbr-rszowe.j, Lrl. Obroric6w PokojLr 21,36 100 KolbLrszowa' w pokoJu nr 2,

r.l godzinach rlrzgdorvatria, tj.: pon. 800 1600, wt' pt' 7'o - 15r0.

L;czba strou w uinie.iszyrrr postgpowaniu przekracza 20, st4d zgodnie z at1t.74 ust. 3 ustawy ooS.

stosLrje sig przepis aft.49 ustawy l<..p.a.- niniejsze Zawiadorrienie zostaje podane stronom do

u,iadomo(ci poprzez zatnteszczetrie na stronie internetowej BiuletynLr Inforrnacji Publiczne.i Urzgdu

Miejskiego rv Kolbuszowe.i: www.bip.kolbLrszowa.pl, tra tablicy ogloszeri w siedzibie Urzgdu Mie-lskiego

w (olbLrizowej, gl. Obroric6w Pokojur 21,36_100 Kolbuszowa oraz w rniejscu realizacji planowanego

przeds igwzigcia.

Zgodnie art.49 ustawy k.p.a. zawiadomieuie nwaZa sig za dorgczone wszystkim stronom ninie.iszego

pJstgporvania po uptywie cztemastu dni od dnia publicznego ogloszeniatj. od l5 lutego 2019 r.
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