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         REGIONALNY DYREKTOR            Rzeszów, dnia 08 września 2022 r. 
         OCHRONY ŚRODOWISKA 
                  W RZESZOWIE 
al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów 
 
            WOOŚ.420.12.2.2022.KR.14 
 

OBWIESZCZENIE 
 

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) – dalej „Kpa”, w związku 
z 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 2022 r., poz. 1029 ze zm.) – dalej „uooś”; 
 

zawiadamiam strony postępowania 
 
1) o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu 
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu polegającej na:  

 budowie gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN700 relacji Jarosław – 
Rozwadów o długości ok. 73 m w m. Kopki oraz rozbiórce/wyłączeniu z eksploatacji 
gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN700 relacji Jarosław – Rozwadów 
o długości ok. 64 m w m. Kopki 

 budowie odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 o długości ok. 10 m 
łączącego istniejący gazociąg DN250/300 Jarosław – Sandomierz z istniejącym ZZU 
1180, zabudowanym na gazociągu DN700 Jarosław – Rozwadów w m. Kopki 

 budowie gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN700 relacji Jarosław – 
Rozwadów o długości ok. 119 m w m. Przędzel oraz rozbiórce/wyłączeniu 
z eksploatacji gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN700 relacji Jarosław 
– Rozwadów o długości ok. 111 m w m. Przędzel 

 budowie gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN700 relacji Jarosław – 
Rozwadów o długości ok. 54 m w m. Nisko oraz rozbiórce/wyłączeniu z eksploatacji 
gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN700 relacji Jarosław – Rozwadów 
o długości ok. 70 m w m. Nisko 

realizowanego w ramach zadania pn.: „Gazociąg DN700 Jarosław-Rozwadów 
wymiana odcinków gazociągów w m. Kopki, Przędzel, Nisko” oraz o możliwości 
zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych 
żądań, 
2) o wydaniu przez Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 

w Rzeszowie w dniu 11 sierpnia 2022 r., opinii znak: SNZ.9020.4.12.2022.JM, w której 
stwierdzono, że dla przedmiotowego zamierzenia przeprowadzenie oceny oddziaływania 
na środowisko nie jest wymagane, 

3) o wydaniu przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli w dniu 18 sierpnia 2022 r., opinii 
znak: RZ.ZZŚ.4.435.270.2022.MZ, w której stwierdzono, że dla przedmiotowego 
zamierzenia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane. 

 
Decyzja kończąca postępowanie zostanie wydana nie wcześniej niż po upływie 7 dni  

od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. 
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Z aktami sprawy można zapoznać się w pokoju nr 46 w Wydziale Ocen Oddziaływania 
na Środowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie (al. Józefa 
Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów), w godzinach 7.30 – 15.30 po uprzednim umówieniu się  
z pracownikiem tutejszej Dyrekcji (nr telefonu do kontaktu: 17 785 00 44). 

 
 

 
Obwieszczenie nastąpiło w dniach: od 13 września 2022 r. do 26 września 2022 r. 
 
Sprawę prowadzi: Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko 
Telefon kontaktowy: (017) 785 00 44, wew. 446 
    
 

Z up. REGIONALNEGO DYREKTORA 
OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE 

(-) 

Antoni Pomykała 
p.o. Z-cy Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

Regionalny Konserwator Przyrody w Rzeszowie 
(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1. Pan Jerzy Heider GAS-ENGINEERING, ul. Gen. Hallera 20, 41-709 Ruda Śląska – pełnomocnik Inwestora 
2. Strony postępowania za pośrednictwem BIP i Tablicy ogłoszeń RDOŚ w Rzeszowie 
3. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem 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 e-Puap 
4. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Gminy i Miasta Nisko 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 e-Puap 
Do wiadomości: 
1. WOOŚ; aa 
 
 
Art. 74 ust. 3 uooś „Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu 
postępowania administracyjnego”. 
Art. 10 § 1 Kpa „Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium 
postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów 
oraz zgłoszonych żądań”.  
Art. 49 § 1 Kpa „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach 
organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego 
ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej”. 
Art. 49 § 2 Kpa „Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie 
pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie 
Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło 
publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”. 


