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OBWIESZCZENIE

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, działając na podstawie
art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. I ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ocbronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227, ze zm.)
zawiadamia strony i społeczeństwo, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa
gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000, MOP 8,4 MPa od tłoczni Pogórska Woła do
węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice - Strachocina — Pogórska
Woła — Tworzeń — Twaróg — Odołanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi
na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, malopołskiego, śłąsłdego,
opolskiego
i wiełkopolsłdego”, którego Inwestorem jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ —

System S.A. z siedzibą Iw Warszawie przy ul. Mszczonowskiej 4, 02-33 7 Warszawa, Oddział
w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16A, 33-100 Tamów, działający przez pełnomocnika Pani
Anna Kulczak, TRACTEBEL ENGINEERINU S.S., ul. H. Dulęby 5, 40-833 Katowice.

Z uwagi na to, że zamierzone przedsięwzięcie inwestycyjne zaliczone jest do
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego
przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, głównie ze
względu na * 2 ust. 1 pkt. 21 - „instalacje do przesyłu dwutlenku węgla w celu podziemnego
składowania o średnicy zewnętrniej nie mniejszej niż 800 mm i długości nie mniejszej niż 40
krn, wraz z towarzyszącymi tłoczniami lub stacjami redukcyjnymi, przy czym tłocznie lub
stacje redukcyjne budowane, montowane lub przebudowywane przy istniejących instalacjach
przesyłowych nie stanowią przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko” -

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 71),
przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem
Ochrony Srodowiska w Kielcach i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska
w Katowicach. zaś organem biorącym udział w ocenie oddziaływania na środowisko,
właściwym do wydania opinii, będzie Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
w Krakowie, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach oraz w Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach.
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Jednocześnie zawiadamia się wszystk(ch zainteresowanych o możliwości zapoznania się
z dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej.
elektronicznej i ustnej do protokołu, w terminie od 5.10.2016 r. do 26.10.2016 r. w siedzibie
RDOŚ w Krakowie przy Placu na Stawach 3, w pokoju 110, w godzinach od 7.30 do 15.00.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Krakowie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
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Pieczęć urzędu:

RegonaIna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Krakowie

30-107 Krakćw, Plac Na Stawach 3
REGON 120803536 NIP 6762387006

Podstawa prawna:
art. 33 ust. I Przed wydaniem i zmianą decyzji wymagających udziału społeczeństwa organ właściwy
do wydania decyzji, bez zbędnej zwłoki, podaje do publicznej wiadomości informacje o: przystąpieniu
do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; wszczęciu postępowania;
przedmiocie decyzji, która ma być wydana w sprawie; organie wlaśchtym do wydania decyzji oraz
organach właściwych do wydania opinii i dokonania uzgodnień; możliwościach zapoznania się
z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu; możliwości
składania uwag i wniosków; sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie
21-dniowy termin ich składania; organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków; terminie
i miejscu rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, o której mowa w art 36, jeżeli ma

być ona przeprowadzona; postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środo wisko,
jeżeli jest prowadzone.
art 79 ust. 1 . Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do jej
wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa iy postępowaniu, w ramach którego
przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
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