
REGIONALNY DYREKTOR Rzeszów, 2015-04-
OCHRONY ŚRODOWISKA

W RZESZOWIE
al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

WOOŚ.400.10.142.2015.AH-3

OBWIESZCZENIE

Stosownie do 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 (Dz. U. z 2013 r., póz. 1235 z późn. zm.) i art. 49
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.
póz. 267 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Pana Bogdana Baniaka, Zastępcy Dyrektora
Zakładu w Jaśle, Oddziału w Tarnowie, Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
w Warszawie, będącej następcą prawnym Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o.
w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło, z dnia 10
marca 2015 r., znak: KSG VI/ZTR/86b/35/15, w sprawie zajęcia stanowiska, że realizacja
przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Warzyce •• Gorlice", dla
którego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie w dniu 10 maja 2011 r.,
wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji, znak:
WOOŚ.4203.3.2011.AH-18, przebiega etapowo, a warunki realizacji przedsięwzięcia
określone w wymienionej decyzji, nie uległy zmianie;

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

W dniu 7 kwietnia 2015 r. wydane zostało postanowienie, w którym wyrażono
stanowisko, że realizacja przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia
Warzyce - Gorlice" przebiega etapowo, a warunki realizacji przedsięwzięcia określone
w wymienionej decyzji, nie uległy zmianie.

Strony mogą zapoznać się z ww. postanowieniem, które znajduje się do wglądu
w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy al. Józefa
Piłsudskiego 38, w pokoju 46, w godzinach 7.30 - 15.30 oraz w siedzibie Urzędu Miasta
Jasło i Urzędu Gminy Jasło w godzinach pracy Urzędów.

Od ww. postanowienia przysługuje stronom zażalenie do Generalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Rzeszowie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
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