
 

 

Obwieszczenie OŚ.6220.5.2020 z dnia 30.09.2020 roku 
 

      Leżajsk, dnia 30.09.2020  
 

 
OS.6220.5.2020 

OBWIESZCZENIE 
 
Działając na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz. 1257 z późn. zm.)  w związku z art. 74 ust. 3 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 (tj. Dz. U. 2020r. 
poz. 283), 

 
zawiadamiam  strony postępowania, 

 

że decyzją Burmistrza Leżajska znak: OŚ.6220.5.2020 z dnia 30.09.2020 roku  zostało zakończone 

postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 

polegającego na „Budowie stacji pomiarowej Q=3150 m3/h na terenie istniejącej stacji SRP Leżajsk, 

ul. Sandomierska wraz z jej likwidacją” na terenie działek o numerach ewidencyjnych 4573/4, 4573/5, 

4574/6, 4574/7, 4575/1, 4575/2, 4575/5, 4575/6, 4576/1, 4576/2, 4576/5, 4576/6, 4577/4, 4577/5, 

4578/1, 4578/5, 4578/6, 4579/4, 4579/5 położonych w Leżajsku. 

 
Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzedu M iejskiego w Lezajsku, ul. Rynek 

1, pokój nr 6 (parter), w godzinach pracy urzędu (7.30 do 15.30), w terminie 14 dni od podania informacji 
do publicznej wiadomości.  

 
Na wydaną decyzję stronom przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Burmistrza Leżajska w terminie 14 dni, licząc od dnia 
doręczenia decyzji. 
Przy doręczeniu ww. decyzji  stronom postepowania znajduje zastosowanie art. 49 Kodeksu 
postępowania administracyjnego, zgodnie z brzmieniem którego niniejsza decyzja będzie uważana za 
doręczoną po upływie 14-dniowego, ustawowego terminu liczonego od dnia publicznego ogłoszenia.  

 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez: zamieszczenie na 

stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Leżajsku: 
www.lezajsk.um.bipgmina.pl (Środowisko naturalne), wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Leżajsku, ul. Rynek 1 oraz przez obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty 
w miejscu planowanego przedsięwzięcia. 
         
 
 
 
        
                                 (-)  z up. BURMISTRZA 
               Beata Jodkowska 
        Kierownik Biura Ochrony Środowiska  
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