BGK.Y.6220.3.2018

Orły, 08.06.2018 r.

WÓJT GMINY ORŁY
37-716 ORŁY

woj. pSpackie
ZAWIADOMIENIE
- OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ORŁY
o wszczęciu postępowaniu administracyjnego w sprawie zmiany decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 61 § l i § 4, i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postępowania administracyjnego ( Dz.U z 2017 póz. 175 z późn. zm. - dalej k.p.a.) oraz, art.
73 ust. l, art. 75 ust.l pkt 4 art. 33 ust. l 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 2017 r. póz. 1405 z późn.
zm. - dalej ustawa oos),
zawiadamiam oraz podaję do publicznej wiadomości,
że na wniosek inwestora Pana Marka Kawińskiego zam. ul. Krakowska 9, 37-716
Orły. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zmiany do decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.:"
Przebudowa stacji paliw płynnych, budowa stacji tankowania gazem płynnym propanbutan z myjnią samochodową bezdotykową, dwustanowiskową na działce ew. nr 238/13
obręb Orły gm. Orły.
Przedmiotem niniejszego postępowania jest zmian decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach polegującej na wprowadzeniu zmian:
- „wymianę istniejącego podziemnego zbiornika paliw na dwa zbiorniki podziemne
dwupłaszczowe o pój. 50 m3 każdy;
- projektowanie zbiornika podziemnego na AdBlue o pój. 10 m3'
- „projektowanie zbiornika podziemnego na gaz płynny propan-butan, w miejsce
nadziemnego;
- likwidację ograniczenia godzin pracy stacji od 6:00 do 22:00, wprowadzając zapis
„stacja czynna całodobowo".
Zgodnie z art. 77 ust. l pkt. l, 2, 3 i 4 ustawy ooś, decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia wydaje się po uzgodnieniu warunków
realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Przemyślu oraz Dyrektorem
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zlewnia Sanu w Przemyślu. Wobec
powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych
uzgodnień i opinii.
Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania
o możliwości zapoznania się
dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej lub
ustnej, w siedzibie tut. Urzędu Gminy, pokój nr 5 w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek
8°°~1600' wtorek-piątek 715-1515, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego
zawiadomienia.
Złożone wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Orły przed
wydaniem decyzji. Uwagi i wnioski złożone po terminie, o którym mowa w obwieszczeniu
pozostają bez rozpatrzenia.
Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów uzgodnień nie wlicza się terminów
przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów
zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo
z przyczyn niezależnych od organu.

w świetle art. 33 k.p.a. strona może działać przez pełnomocnika, którym może być osoba
fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, pełnomocnik doręcza oryginał lub
urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa do akt.
Zgodnie z art. 40 k.p.a pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela temu przedstawicielu. Z godnie z art. 41 § l k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich
przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej
o każdej zmianie swego adresu, podając numer sprawy, nazwę i adres przedsięwzięcia;
zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § l doręczenie pisma pod
dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
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