REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W RZESZOWIE

Rzeszów, dnia 28 września 2020 r.

al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów
WOOŚ.420.3.3.2020.BK.34

OBWIESZCZENIE
Stosownie do art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. f 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 2020 r., poz.
283 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w związku z wnioskiem Polskiego
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie, ul. M. Kasprzaka 25,
reprezentowanego przez Pana Pawła Fic Z-cę Dyrektora Inwestycji Górniczych, Oddziału
Geologii i Eksploatacji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji służących do poprawy parametrów jakościowych
paliw gazowych wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi. W ramach zadania
Zagospodarowanie odwiertów Pruchnik – 36 i 37K – KGZ Jodłówka”;

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
W dniu 28 września 2020 r. wydana została decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji służących do poprawy
parametrów jakościowych paliw gazowych wraz z infrastrukturą niezbędną do ich
obsługi. W ramach zadania Zagospodarowanie odwiertów Pruchnik – 36 i 37K – KGZ
Jodłówka”.
Z treścią ww. decyzji oraz pozostałą zgromadzoną w toku postępowania
dokumentacją, strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska w Rzeszowie (al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów),
w godzinach pracy Urzędu tj. w godzinach 7.30 – 15.30, po uprzednim umówieniu wizyty:
telefonicznym (tel. 17 785 00 44), za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub
poczty tradycyjnej. Decyzja została wysłana również do Urzędu Miasta i Gminy Pruchnik.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia
publicznego ogłoszenia tj. 14 dni licząc od dnia 02 października 2020 r.
Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do
wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem
doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do
wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna
i prawomocna.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Rzeszowie
(-)
Wojciech Wdowik
(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:
1. P. Paweł Fic Z-ca Dyrektora Inwestycji Górniczych, Oddziału Geologii i Eksploatacji - pełnomocnik Inwestora:
PGNiG S.A. w Warszawie; adres do korespondencji: PGNiG S.A. w Warszawie, Oddział Geologii i Eksploatacji, Dział Ochrony Środowiska, ul. Sienkiewicza 12, 38-500 Sanok
2. Strony postępowania za pośrednictwem tablicy ogłoszeń i BIP RDOŚ w Rzeszowie
3. Strony postępowania za pośrednictwem oraz Urzędu Miasta i Gminy Pruchnik, zgodnie z art. 49 Kpa
w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – poprzez platformę ePUAP
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