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OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 17 stycznia 2018 r.

Na podstawie art. 33 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości                         o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MW w Elektrociepłowni Jankowice                  w Rybniku, przy ul. Jastrzębskiej 12, w związku z planowanym uruchomieniem agregatów kogeneracyjnych, wyposażonych w silniki gazowe o łącznej nominalnej mocy cieplnej 4 MW.

W myśl art. 218 ustawy Prawo ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.) organ administracji zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest zmiana pozwolenia zintegrowanego dotycząca istotnej zmiany instalacji. 

Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w dniach od 18 stycznia 2018 r. do dnia 16 lutego 2018 r.:
w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik,
	 ustnie do protokołu w Wydziale Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2,                               44-200 Rybnik (pok. Nr 13, w godzinach pracy Urzędu Miasta),
	za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 
bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: rybnik@um.rybnik.pl

Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.                 Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Rybnika.
Nie przewiduje się rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa.
Nie przewiduje się postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Dokumentacja postępowania, na którą składa się: wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla Elektrociepłowni Jankowice wraz z jego uzupełnieniem wraz jest wyłożona do wglądu w dniach od 18 stycznia 2018 r. do 16 lutego 2018 r. w Wydziale Ekologii (pokój Nr 13) w godzinach pracy Urzędu Miasta.


