
REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA

W KRAKOWIE

00.4210.1 1.2016JS Kraków, dnia 2016 -12- 29

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (DL U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku z art. 38, art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku ijego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353
ze zm.)

zawiadamiam strony i społeczeństwo

o wydaniu w dniu 28.12.2016 r., znak: 00.4210.11.2016.JS decyzji ośrodowiskowych
uwarunkowaniach dia przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa gazoeiągu wysokiego ciśnienia DN 1000,
MOP 8,4 1%Wa od tłoczni Pogórska Wola do węzla Tworzeń w ramach budowy gazociągu
Hermanowice - Strachocina — Pogórska Wola — Tworzeń — Twaróg — Odolanów wraz z infrastrukturą
niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego,
śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego”, na terenie województwa małopolskiego, świętokrzyskiego
i śląskiego według wariantu U. Inwestorem przedsięwzięcia jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ
— System S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mszczonowskiej 4, 02-337 Warszawa, działający przez
pełnomocnika Pani Anna Kulczak, TRACTEBEL ENGINEERING 5.5., ul. H. Dulęby 5, 40-833 Katowice.

Z treścią ww. decyzji oraz z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Srodowiska w Katowicach oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Kielcach, opiniami;
Małopolskiego Wojewódzkiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie, Swiętokrzyskiego
Wojewódzkiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach oraz Siąskiego Wojew6dzkiego
Państwowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach, można zapoznać się w pokoju nr 110w Wydziale Ocen
Oddziaływania na Srodowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Krakowie, Plac Na Stawach 3,
w godzinach od. 8.00 do 14.00. Ponadto z treść decyzji została opublikowana na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Krakowie.

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
(ui. Waweiska 52/54, 00-922 \Varszawa) za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Krakowie (Plac Na Stawach 3, 30-107 Kraków), w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia
niniejszego obwieszczenia.
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Podstawa prawna:
- art. 49 Kpa — „ Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej
przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty ty danej miejscowości sposób publicznego oglaszania. jeżeli
przepis szczególny tak sianowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uwa±a się za dokonane po upływie
czternastu dni od dnia publicznego ogloszenia”;
- art. 38 ustawy od — „ wlaściwy do wydania decyzji podaje do publicznej wiadomości informację o tiydanej
decyzji io możliwościach zapoznania się zjej treścią”;
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- art. 74 ust. 3 ustawy ooś — „Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego
- art. 85 ust. 3 ustawy ooś —„ właściwy do itydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do
publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się zje] treścią oraz z dokumentacją
sprawy, w tym: uzgodnieniem dokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią organu, o kiótym
mowa iy art. 78”


