
Oś.7220-1/2011                                                                                  Dynów, dnia  11.10.2011r 

 

 

OBWIESZCZENIE O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA  

Działając na podstawie  art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust 1  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. 

Nr 199, poz. 1227 ze  zm. ), informuję o rozpoczęciu udziału społeczeństwa  w postępowaniu 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego 

przedsięwzięcia  pn. „Eksploatacja łupków menilitowych ze złoża Ulanica”   na terenie 

działki nr ewid. 2468/8, obręb Ulanica. 

Postępowanie zostało wszczęte w dniu 23.05.2011r. na wniosek firmy Mirosława 

Marszałek-Pełzak P.H.U. M&G Ulanica 7, 36-065 Dynów o wydanie decyzji  

o środowiskowych  uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego  na  Eksploatacji 

łupków menilitowych ze złoża Ulanica”   na terenie działki nr ewid. 2468/8, obręb Ulanica.  

Mając na uwadze, opinie Regionalnego Dyrektora  Ochrony Środowiska w Rzeszowie 

(znak: WOO.4240.17.64.2011.AJ-3 z dnia13 lipca 2011 roku), Wójt Gminy Dynów  wydał  

w dniu 18.08.2011r. postanowienie (znak: Oś.7220-1/2011), nakładając na inwestora  

obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Po 

przedłożeniu w/w raportu przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko. Organem administracji właściwym do wydawania decyzji w tej sprawie jest 

Wójt Gminy Dynów, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, 

właściwymi do wydawania opinii i dokonania uzgodnienia będzie Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Rzeszowie. 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości  zapoznania 

się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej  

i ustnej w terminie 21 dni (tj. od 12 października  2011r. do 2 listopada 2011 r.   

w siedzibie Urzędu Gminy Dynów, ul. Ks. J. Ożoga 2 (pokój nr 23 ) w godzinach 7
00

 – 

15
00

 Złożone uwagi i wnioski  zostaną rozpatrzone  przez Wójta  Gminy Dynów  przed 

wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 

Obwieszczenie umieszczone na tablicy ogłoszeń dnia 11.10.2011r.  w: Urząd Gminy, 

sołectwo - Ulanica. 

Obwieszczenie w BIP - Gminy Dynów 
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