
     
         REGIONALNY DYREKTOR         Rzeszów, dnia     20       grudnia 2018 r.  

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

 
 WOOŚ.420.17.23.2018.JG.31 
 

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 2018 r., poz. 2081), art. 10 i art. 49 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), z dnia 03 kwietnia 2018 r., znak: 
DWS/Sanok/320/2018, Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA z siedzibą 
 Warszawie, reprezentowanego przez Pana Marka Hanus, w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie 
odwiertu gazowego Królewska Góra 1K - KGZ Czarna Sędziszowska”; 

 
REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE 

ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA 

1) o wydaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie  
opinii z dnia 23 października 2018 r., znak: PSNZ.4540.99.2018 o braku konieczności 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego 
przedsięwzięcia, 

2) o wydaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolbuszowej  
opinii z dnia 29 października 2018 r., znak: PSNZ.4540.15.2018 o braku konieczności 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego 
przedsięwzięcia, 

3) o wydaniu przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 
opinii z dnia 25 października 2018 r. znak: RZ.RZŚ.436.249.2018.MS, w której 
stwierdzono brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, 

4) o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w dniu 
20 grudnia 2018 r., postanowienia znak: WOOŚ.420.17.23.2018.JG.30, w którym 
stwierdzono brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 
w toku przedmiotowego postępowania, 

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

   Z dokumentacją zgromadzoną w przedmiotowej sprawie można się zapoznać 
w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego Obwieszczenia, w Wydziale Ocen 
Oddziaływania na Środowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie,             
w pokoju nr 42 (al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów), w godzinach pracy Urzędu. 
 Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 
publicznego ogłoszenia. 

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

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Rzeszowie 

(-) 

Wojciech Wdowik 

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 
 
 



 
 
 
 
Otrzymują: 
1. P. Marek Hanus, Pełnomocnik Inwestora – adres do korespondencji: PGNiG S.A. Oddział Geologii 
i Eksploatacji Dział Ochrony Środowiska, ul. Sienkiewicza 12, 38-500 Sanok  
2. Strony postępowania za pośrednictwem BIP i tablicy ogłoszeń RDOŚ w Rzeszowie 
3. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Miasta Głogów Młp., 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 
4. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Miasta Kolbuszowa, 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 
 
Do wiadomości: 

1. WOOŚ; aa 

 


