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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
0 ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. póz. 1235 z późn. zm.) oraz art. 10
1 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 Mieczysława Jakiel
p.o. Dyrektora Oddziału Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA w Sanoku, ul.
Sienkiewicza 12, 38-500 Sanok, działającego z upoważnienia Polskiego Górnictwa
Naftowego i Gazownictwa SA z siedzibą w Warszawie, przekazanym przez Wójta Gminy
Sanok postanowieniem z dnia 3 lutego 2015 r. znak: ROŚ.6220.19.2014, w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
pn.: „Zagospodarowanie odwiertu Niebieszczany-1. KRNiGZ Grabownica",

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zgromadzony został materiał
dowodowy niezbędny do wydania ww. decyzji.

W dniu 18 czerwca 2015 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku,
wydał opinię, znak: PSNZ.465-10/15, w której uznał za zbędne przeprowadzenie oceny
oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.

W dniu 30 czerwca 2015 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
po przeprowadzonej analizie informacji zawartych w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia,
mając na względzie kryteria selekcji określone w art. 63 ust. l ww. ustawy, wydał
postanowienie, w którym stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko w toku przedmiotowego postępowania.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia
publicznego ogłoszenia.

W terminie 3 dni od daty otrzymania niniejszego obwieszczenia można zapoznać się
z całością zgromadzonych akt w prowadzonej sprawie. Materiał dowodowy znajduje się do
wglądu w pokoju 46 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. Józefa
Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, w godzinach pracy Urzędu. Po upływie wymienionego
wyżej terminu wydane zostanie stosowne rozstrzygnięcie.

Jednocześnie informuję, że na ww. postanowienie nie przysługuje stronom możliwość
wniesienia zażalenia.

Z up. REGIONALNEGO DYKEKTORA
OCHRONY ŚRODOWKKA-WRZESk)WIE

Magdi
II Z-ca Regionalnego Dyktai Ochjprfy Środowiska



Otrzymują:
1. P. Mieczysław Jakiel, PGNiG SA w Warszawie Oddział w Sanoku, Oddział Geologii i Eksploatacji Dział
Ochrony Środowiska, ul. Sienkiewicza 12, 38-500 Sanok,
2. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, 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,
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