
  
        REGIONALNY DYREKTOR           Rzeszów, dnia 16 sierpnia 2021 r. 
       OCHRONY ŚRODOWISKA 
                  W RZESZOWIE 
al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów 

 
       WOOŚ.420.12.2.2021.NH.26 
 
       Urząd Gminy i Miasta  

w Rudniku nad Sanem 
ul. Rynek 40 
37-420 Rudnik nad Sanem 

 
 Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), w związku z art. 38 i art. 85 ust. 3 oraz 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 2021 r., poz. 247 ze zm.), odnośnie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia 
DN700 relacji Jarosław – Rozwadów w m. Przędzel”, przesyłam w załączeniu: 
1) Decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 

16 sierpnia 2021 r., znak: WOOŚ.420.12.1.2021.NH.23, 
2) Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 

16 sierpnia 2021 r., znak: WOOŚ.420.12.2.2021.NH.24, zawiadamiające strony o wydanej 
ww. decyzji,   

3) Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 
16 sierpnia 2021 r., znak: WOOŚ.420.12.2.2021.NH.25, zawiadamiające społeczeństwo 
o wydaniu ww. decyzji. 

Jednocześnie, zwracam się z uprzejmą prośbą o powiadomienie stron postępowania 
oraz społeczeństwa o wydaniu ww. decyzji poprzez wywieszenie ww. Obwieszczeń na tablicy 
ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu, a także w pobliżu miejsca realizacji 
przedsięwzięcia lub w inny zwyczajowo przyjęty na terenie gminy sposób. 

Obwieszczenie dla stron postępowania należy wywiesić najpóźniej w dniu 
17 sierpnia 2021 r. i pozostawić przez minimum 14 dni, tj. do dnia 01 września 2021 r.  

Obwieszczenie dla społeczeństwa należy wywiesić najpóźniej w dniu 
17 sierpnia 2021 r. i pozostawić przez min. 30 dni, tj. do dnia 17 września 2021 r.  

Nadmieniam, że ww. dokumenty zostaną również umieszczone na tablicy ogłoszeń 
i stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie 
(http://rzeszow.rdos.gov.pl/) w dniu 17 sierpnia 2021 r. 
 Mając na uwadze zachowanie obowiązującej procedury administracyjnej, proszę 
o powiadomienie mnie o trybie i terminie powiadomienia stron przedmiotowego postępowania 
oraz społeczeństwa. 
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