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$ 1, art. I23 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z2000 r. Nr 98, poz.107I zpoźn. zm.);
- art. 59 ust. 1 pkt 2, 63 ust. I i 4. art. 65, art. 66 i art. 75 ust. 5 i 6 ustawy z dnia
3 paŹdzierruka 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowiskui jego ochronie, udziale

-

art. 35 $ 5, art. 36

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
Nr 199 poz.1227 zpoźn. zm.);

pa rozpatrzeniu wniosku operatota Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul.

Mszczonowska 4, 02-331 Warszawa, w sprawie wydania decyzjt o Środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na rea|izację przedsięw;ięcia pn.: ,,Budowa gazociągu wysokiego
ciśnienia 8,4 MPa o średnicyDN 700 relacji Hermanowice Strachocina wraz
z infrastrukturą towarz yszącĘ' ;
postanawiam

I. NAŁOZYC

obowiązek przgprowadzenia oceny odóztaływanta na środowisko dla
planowanego przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa gazociryl wysokiego ciŚnienia 8,4 MPa
o średnicy DN 700 relacji Hermanowice _ Strachocina wtaz z infrastrukturątowarzyszącd'.
il. OKRESLIC zakres raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia
na środowisko. Raport powinien odpowiadać wymogom art.66 ust. 1 pkt 1_9 i 1I-20,ust.2-6
ww. ustawy z dnia 3 puŹdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udzia|e społeczeństwa w ochronie środowiska otM o ocenach oddziaływania na

środowisko,w tym powinien zaulierać:
1) opis planowanego przedsięwzięcia, aw szczególności:
a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie
budowy i eksploatacji lub uzytkowania,
b) główne cechy charakterys ty czne pro cesów produkcyj nych,
c) przewidy\rvane rodzaje i ilościzanieczyszczen, wyttikające z funkcjonowania
pl anowanego przedsię w zięcia;
2) opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednimzasięgu oddziałylvania
planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

3) opis przewidyvvanych skutków dla środowiskaw przypadku

niepode1rnou'ania
przedsięwzięcia;
4) opis analizowanych wariantów, w tym:
a) wariantu proponowanego pTzez rr'nioskodawcę oraz racjonalnego rr'aiantu
altematywnego,
b) wariantu najkorzystniejszego dla Środorr'iska wraz zuzasadnteniem ich u1óoru:
c) wariantu |okalizacyjnego' polegającego na poprowadzeniu rurociryn poza terenami
użytków ekologicznych, terenami podmokłymi i siedli skam i przyodniczp1'
5) określenieprzewidywanego oddziałyri-ania na środowisko analizowanych wariantórr'.
w tym rownieŻ w przrypadku wystąpienia powaŻnej awarti przemysłowej, a także
moŹliwego trans grani c Znego oddzi aĘłł'ani a na środowi sko ;
6) uzasadnienie proponowanego przez g'nioskodawcę wariantlJ, Ze wskazaniem jego
oddziaływania na środowisko, w szczegolności na:
a) Ildzi, rośliny' zwierzęta, gzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,
b) powierzchnię ziemt, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat
iWajobraz,
c) dobra materialne,
d) zabytki i l<rajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją w szczególnoŚci
rej estrem lub ewiden cją zabytkow,
e) wzajemne oddziaływanie między elementami' o których mowa w lit. a-d;
7) opis metod prognozowania zastosolr'anych przez wnioskodawcę oraz opis
przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na
środowisko, obejmujący bezpośrednie' pośrednie,wtóme, skumulowane
(z określeniemstrefy oddziałyri'ania skumulowanego), krótko-' średnioi długoterminowe, stałe i chwilorve oddziaływanta na środowisko, równieŻ
przyrodnicze' wynikaj ące Z'.
a) istruenia przedsięrvzięcia,
b) wykorzystywania zasobów środowiska,
c) emisji;
8) opis przewidywanych dział.an mających na celu zapobieganie, ograniczutie lub
kompensację przyrodnicząnegatywnych oddziaŁywai na środowisko,w szczególności
na celę i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, integralnoŚó tego obszaru oraz
spójność sieci obszarów Natura 2000;
9) jeŻelt planowane przedsięwzięcie jest związane z uŻyciem instalacji, porównanie
proponowanej techno|ogIi z technologią spełniającą wymagania, o których mowa
w art. 143 ustawy z dnia 2] kwietnia 200I r. Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. Nr
25, poz. I50 z poźn. zm.);
10) wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest koniecznę ustanowienie obszaru
ograniczonego uzytkowania w rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony
środowiska ) oraz określeniegranic takiego obszaru, ograniczen w zakresie
przezrtaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych
i sposobów korzystania znich1'
1 1 ) przedstawi enie zagadnień w formie gr afl'cznej ;
I})przedstawienie zagadniefi w formie kartograficznej w skali odpowiadającej
przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnien ofaz
umożli wi aj ąc ej kompl eks o we prz ed stawi enie pr zepto wadz onych analiz o ddziaływ anta
przedsięwzięcia na środowisko;
13)analizę moŻliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym
przedsięwzięciem;
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14)propozycję monitoringu oddziałyłvania planou-aneeo przedsięwzięcia na etapie jego
budowy i eksploatacji lub uz}1kowania, w szczególności na cele i przedmiot ochrony
obszaru Natura 2000 oraz inte-era1noŚÓ tego obszaru:
15)wskazanie trudności u1nikających z niedostatkóri- techniki lub luk we współczesnej
w iedzy, j aki e nap otkano. opra c orłuj ąc raport ;
16) streszczenie w języku niespecjalistycznym intbrmacji zawartych w raporcie'
w odniesieniu do kazdego elementu raportu;
17) nazwisko osoby lub osób sporządzających raport:
18)źródłainformacji stanou'iące podstawę do sporządzerua raportu;
l9)informacje dotyczące przebiegu trasy gazociagv \\- terenach zalewowych wtaz
z określeniem wpłyłruzjarł'isk powodziorr1'ch na realizację i eksploatację
przedsięwzięcia; nalez1' przerr'idzieó usyfuorr'anie częścinaziemnych gazociągtl
(kolumny upustowe) rl' mieiscach łatwo dostępn1-ch i ri1miesionych powyŻej rzędnej
wody zalewowej Q 1%;
20) inwentaryzację stref ochronnr'ch ujęó wod (podziemnych i powierzchniowych)
występuj ących na trasie przedsięrł'zięcia;
2I) ana|lzę wpłylvu prac' na etapie realizacjl przedsięrł'zięcta oraz po zakończeniu
budowy gazocirytl, na prz.vdatnośó rolną gruntó\\' i moŹliwośćprowadzenia na nich
dotychczas ow ej działalno ścirolni czej ;
22) określenie sposobów przekraczałia cieków l urzalzeń wodnych, z uwzględnieniem
naz\\\'cieku lub oznaczęnla ro\\_u oraz wskazaniem kilometrazu przekaczanego cieku
lub rouu:
]3) okreśienie sposobóu' odrr'odnienia wykopórr' budoli'lanych oraz u'skazanie
odbiornikórr' rr'ód z odrr'adniania:
24) określeniesposobów przekroczerua dróg ze wskazaniem klasy drogi, oraz kilometrazu
drogi' w którym nastąpi kol'izja;
25) opis elementów przytodniczyth śrc'ciowiska objęiych zakresęm przewidywanego
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko' w tym elementów
środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z drua 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 15I, poz. 12Ż0 z pożn' zm.), w tym opis.
analtzę i ocenę wpływu przedsięwzięcia na twory, składniki oraz zasoby ptzyrody.
o ktorych mowa w art. 2 ust. l tej ustawy, znajdujące się w zasięgu oddziałyrvania
przedsięwzięcia (zasięg ten naleŻy zdefiniowaó i podać kryteria, w oparciu o które
został ustalony), ze szczególnym uwzględnieniem:
_ całkowitego zniszczenia szaty roŚlinnej na tęrenie przeznaczonym pod realizację
przedsięwzięcia, w tym wycinki drzew,
- zniszczerlia lub obnizenia jakościsiedlisk przyrodniczych,
- wŁ'raczania roślinnościsynantroprjnej i ruderalnej na siedliska zaburzone podczas
prac budowlanych,
- zagęszczęnia głębszych warstw ziemi, zniszczenie profilu glebowego determinujące
poźnlejsze odtworzenie i funkcjonowanie szaty roślinnej,
- śmiertelno ści drobny ch zw ierząt podcz as prowadzen ia pr ac,
- zmiany sposobu wykorzystania ptzestrzeni przez zwierzęta, wpływu na sukces
rczrodczy w wyniku ich płoszenia,
- bezpoŚredniego zniszczenia, uszczuplenia, obniżenia jakoŚci lub fragmerrtacji
siedlisk gatunków, uszczuplenie lub obniżenie jakościmiejsc gniazdowania,
Żerow ania, rozro du, odpo czynku zw ierząt,
- przerwania lokalnych kor5Ąarzy ekologicznych i szlaków migracyjnych, co moŻe
mieó szczególne znaczenię dla płazow odbywających wędrówki do miejsc rozrodu
i zimowania, zabutzenia swobodnego przemieszczania się,
woos.4203

.2.20 r I.

Arl-9

Strona 3 z 7

- pogorszenia warunków ekologicznych rr' ciekach, ich dolinach i wodach stojących
w miejscach przekraczania ich prZęZ EazocIąE)
- zmlany stosunków wodnych i ich konsekrvencj e dla szaty roślinnej,
- zanieczyszczenia wód i gleby substancjami ropopochodnymi wykorzystywanymi
podczas prowadzenia prac;
26)propozycję sposobu prowadzenia nadzoru przyrodniczego na etapie realizacjt
przedsięwzięcia oraz monitoringu na etapie eksploatacji mającego na celu
zdtagnozowanie stanu odtwarzania szaty roślinnej oIaz wskazanie niezbędnych
zabtegow pielęgnacyj nych do j ego prarr'i dł o wego przebiegu ;
27) analizę oddziaŁywai na środowisko przytodnlcze, ktora powinna uwzględniać
biologię i ekologię wszystkich gatunkórr'. na które moŻe oddziaływać przedmiotowa
inwestycja. Analtza ta winna zostać oparta na aktualnych danych przyrodniczych,
a w tazie ich braku na lnwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzonej w sposób oraz
terminie pozwa|ającym na zident1fikorr'anie wszystkich elementów przy,rody, na które
przedsięwzięcie będzie oddziałyvr'ac. przy zastosowaniu naukowych metod
badawczych. Za\<res przestrzenny inu.entaryzacji powinien byó dostosowany do skali i
zasięgu oddziaływait jakie mogą lłystąpió. Nalezy szczegoŁowo przedstawió
metodykę prowadzenia prac terenour,ch. orv dokładny harmonogram prowadzęnia
obserwacji;
28) określenieilościowecharakterystyk uz1rkowania terenu przez zdiagnozowane gatunki
zwierząt we wszystkich okręsach ich rocznego cyklu życiowego wraz Ze wskazaniem
statusu występowania poszczególnych gatunków, np. gatunek lęgowy stale obecny
w miejscu planowanej inwestycji u' okresie rozrodu, gatunek wykorzystujący teren
planowanej inwestycji jako żerowisko lub odpoczywający na powierzchni' gatunek
zimujący, gatunek migrujący do miejsca rozrodu, gatunek migrujący do miejsca
zimowania itp. Nalezy określió znaczęnte omawianego terenu dla tych gatunkórł,:
29)przedstawienie na zaŁączn:'ku graiicztlym iokaiizacji przerisięlł.zięcia -*zgiędem
rozmieszczenia zinwent arYow anych elementów przyrod niczych
30) analizę możliwościłamania zakazów obowiązujących w stosunku do dziko
występujących gatunków roślin,grzybów t zwterząt.
31) gatunków objętych ochroną gatunkową oraz gatunków ryb i ich siedlisk
wymienionych w ZałącznllłlII Dyrektywy Rady 92l43,Ewc z dnia 2I maja 1992 r.
w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (tzw. Dyrektywa
Siedliskowa);

UZASADNIENIE
Do Regionalnego Dyrektora ochrony Srodowiska w Rzeszowie wpłynąłwniosek

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody naredrlzaĄę przedsięwztęcla
pn.:
gazociryl wysokiego ciśnienia8,4 MPa o średnicy DN 700 relacji
''Budowa
Hermanowice - Strachocina wraz z infrastrukturą towarzys Zącd' .
Do wniosku Inwestor dołączyłwymagane prawem dokumenty, m.in. Kartę
informacyjną przedsięwzięcia zawtera1ącą dane określone w art. 3 ust. 5 ustawy
o udostępnianiu informacji o Środowisku i jego ochronie, udzia\e społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Uwzględniając połoŻenie przedsięwzięcia w częŚci na terenię zamkniętym kolejowym
ustalono, Że Regionalny Dyrektor ochrony Środowiska w Rzeszowie jest organem
właściwyndo wydania Żądanej decyzji na podstawte art.75 ust. ó ww. ustawy.
Projektowane przedsięwzięcie za|icza się do grupy przedsięwzięó, dla których
przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko możę byó wymagane' na
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podstawie art. 63 ust. 1 ustarłl' o udostępnianiu infonnacji o środowisku i jego ochronie,
uóziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziałyłvania na środowisko,
w związku z $ 3 ust. 1 pkt 33 tozporządzenia Rady \finistróiv z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedslęwzięć mogąc1'ch znacząco oddział1łl'ać na środowisko(Dz. U. Nr 213,
poz. 1397) - instalacje do przesrlu gazu inne niz ulmienione rv $ 2 ust. 1 pkt 2I oraz
towarzyszące im tłocznie lub Stac'ie redukcyjne, z wyłag.zeniem gazociągow o ciśnieniunie
większ1łn niŻ 0,5 MPa i przyłagzv do budynków.
Przedmiotowe przedsięrrzięcie planowane jest do zrea|izowania w granicach
następujących form ochrony prnrody. o których mo\\'a rr- art. ó ust. l ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r' o ochronie prnrody (Dz. U. z 2009 r. \r i 5l, poz. 1220, z pożn. zm.):
Parku Krajobrazowego Pogorza Przemyskiego, Parku Krajobrazowego Gór Słonnych,
Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Przemysko Dpowskiego
obszaru Chronionego Krajobrazu. obszaru specjalnej ochron1'ptaków ,,Pogórze Przemyskie''
(PLB180001), obszaru specjalnej ochrony ptaków
Słonne'' (PLB180003), obszaru
''Góry
mającego znaczente dla Wspólnot} ..ostoja Przemyska" (PLH180012), obszaru mającego
znaczenie dla Wspólnoty .,Góry- Słonne" (PLH180013). obszaru mającego znaczenie dla
Wspólnoty ,,Rzeka San'' (PLH180007)' użytku ekologicznego ,,Trójca'' i użytku
ekologicznego .,Posada Rybotycka ".
w ramach postępowania \\' sprawie rłrydania decyzji o środowiskowych
urr'arunkorr.aniach zgody na realizację przedsięwzięcia Regionalny Dyrektor ochrony
Srodog'iska rr' Rzeszowie zw,rócił się do Państu'orr'ego Wojewódzkiego lnspek1ora
Sanitarnego rr' Rzeszorr'ie pismem z dnia 11 lutego 2O11 r. znak: WooŚ.ązo:.z.z.o11.AH_3.
z prośbąo lrr'darue opinii v- tryóie Z arL. 64 ust. 1 pkt 2 ustalr1 o udostępnianiu informacji
o środorł'iskui jego ochronie. udziale społeczeństwa lv ochronie środorł,iskaotaz o ocenach
oddziaływania na środowisko, r,v nvią-zku z art.31a ustawy z dnta 14 marca 1985 r.
o Państwowej Inspekcji Sanitamej (Dz.U. z2006 r. Nr 122, poz.851 zpoźn. zm.).
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitamy w Rzeszowie, w opinii z dnia
17 lutego 2011 r., znak: SNZ.465-17lI1 uznał, że dLa planowanego przedsięwzięcia istnieje
konieczność przeprowadzenta oceny oddziaływania na środowisko. W uzasadnieniu do
swojej opinii stwierdził, Że przedsięwzięcie moŻe byó potencjalnym źródłemczaso\^/ego
oddziaĘwania na środowiskoi zdrowie ludzi na etapie jego realtzacjl'.
Mając na uwadze ww. opinię, po uwzględnieniu zapisów art. 63 ust. 1 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska ofaz ocenach oddziaływania na Środowisko, dla projektowanego przedsięwzięcia'
z uwagi na jego skalę oraz rodzaj generowanych oddziaływań, zwłaszcza na etapie prac
realizacyjnych (przedsięwzięcie obejmuje budowę gazociryl wysokiego ciśnienia o średnicy
DN 700 i całkowitej długościwynoszącej ok. 72l<trt, wraz z obiektami towarzyszącymi, tj.
m.in. Zespołami Zaporowo-Upustowyrrri ZZU i kablem Światłowodowym; trasa
projektowanego gazociągu przebiegac będzie wzdłuŻ istniejącego gazociąga wysokiego
ciśnienia relacji Hermanowice Strachocina; na terenach otwartych szerokośó pasa
montazowego wynosió będzie ok. 22 m, natomiast na terenach leśnych, terenach zabudowy
itp. szerokość pasa montazowego będzie wynosió ok. 17 m; odległościmiędzy osiami starego
i nowego gazociągtl w5mosió będą ok. 5 m na terenach niezalesionych i 3'5 m na terenach
zalesionych; dojazd do pasa montazowego odbywaó się będzie poprzez tymczasowe drogi
technologiczne; przejścia gazociryll pod drogami publicznymi i torami kolejowymi będą
wykonane z zastosowaniem przewodowych układów rurowych w technologiauza|eŻnionej od
warunków gruntowo-wodnych, usytuowania oraz uzgodnień z operatorem gazociryu
i zarządcarrti infrastruktury; metoda przejściaw przypadku rzek uza\eŻniona będzie od
szerokości lustra wody otaz uwaruŃowań technicznych wykonania przejścia'dokładna
loka|izacja skrzyŻowan oraz warunki techniczne przekroczenia przez ctek wodny zostaną
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uzgodnione z administratorem cieku, skrzyzorr'anie gazociąga z rzeką San wykonane będzie
w technologii przewiertu sterowanego HDD: Iowy przek<raczanę będą rozkopem przy
zastosowaniu pionowych łuków giętych; w pr4padku przechodzenia gazociągtl przez tereny
o płlkim za|eganiu zwierciadła wód gruntotrl'ch niezbędne będzie odwodnienie wykopu,
sposób odwadniania wykopu zaleŻec będzie od stopnia nawodnienta t rodzaju gruntu)
stwierdzono, Że niezbędnym jest przeprov-adzenie oceny oddziaływania planowanego
przedsięwzięcia na środowisko i tym sam}m istnieje konięcznoścsporządzenia raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Raport powinien odpowiadać wymaganiom art. 6ó ww. ustawy o udostępnianiu
inforrnacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko. a w szczególności powinien uwzględniać
przewidywane oddziaływanie planowanej inrr'estycji w odniesieniu do przyrodruczych
elementów środowiska(art. 2 ustawy z dnla 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z2009 r. Nr 151, poz.1220 zpóŹn. zm.), będących w zasięgu oddziaływania przedmiotowego
przedsięwzięcia.
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest podstawą ustalenia,
w formie decyzjt, środowiskowych uwaruŃorr'ń zgody rn realizację przedsięwzięcia, toteŻ
niezbędnym jest, aby okręślałw sposób jednoznaczny uwarunkowania' o których mowa
w art. 82 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Mając na uwadze powyŻsze okoliczności, na podstawie przepisów przywołanych
w podstawie prawnej, postanowiono jak w osnorvie.
Na podstawie art. 35 $ 5 Kpa informuję, ze do terminów określonych w art. 35 Kpa
nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych
czynności' okręsów zawieszenia postępowan7a oraz okresów opoźnien spowodowanych
zwiny strony albo zptzyczynnieza|eżnych od ofganu.
Dyrektora
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Otrzymuia'.
1. operator Gazociągów Przesyło'*ych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonorr'ska 4, 02-33'7 Warszawa'
2. INVESTGAS S.A., A1. Jana Parvła II 70. 00-175 Warszawa,
3. INVEST-EKO Sp. z o.o., ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice,
4. Strony postępowania za pośrednictvem Urzędu Gminy Sanok' ul. Kościuszki 23' 38-500 Sanok' zgodnie
z art. 49 Kpa w związktl z art. 74 ust. 3 usta$y o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie' udziale
społeczeństwa w ochronie Środowiska oftrz o ocenach oddziaĘwania na środorvisko,
5. Strony postępowania za pośrednictrł'emUrzędu Gminy Tyrarva \\Iołoska, 38-535 T1rawa Wołoska l75'

zgodniezart.49Kpawzwiązkuzatt-74ust.3ustawyoudostępnianiuinformacjiośrodowiskuijegoochronie,
udzia|ę społeczeństwa w ochronie Środoqiska oraz o ocenach oddziaĘrr'ania na środowisko,

6. Strony postępowania za pośrednictnem Urzędu Gminy Dydnia- 36-204 Dydnia 224, zgodnie z art. 49 Kpa
w z:wiązlan z art. 74 ust. 3 ustarr-v o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzialę
społeczeństwa w ochronię Środowiska orźV o ocenach oddziaływania na środowisko,
7. Strony postępowania za pośrednicnł.emUrzędu Gminy w Bkczy. ul. Jana Pawła II 2, 37 -7 40 Bkcza, zgodnie
z art. 49 Kpa w z;wiązl<u z art. 14 ust. 3 rrsta\ł-Y o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oftLz o ocenach oddziaĘwania na środowisko,
8' Strony postępowania za pośrednictrvem Urzędu Gminy Fredropol, 37-734 Fredropol 15, zgodnie z art. 49 Kpa

art. 74 ust. 3 ustauy o udostępnianiu inforrrracji o środowisku i jego ochronie, udziale
w
ochronię Środowiska ofttz o ocenach oddziaływania na środowisko,
społeczeństwa
9. Strony postępowania za pośrednictrł.emUrzędu Gminy Przemyśl. ul. Borelowskiego 1, 37-700 Przemyśl,
zgodrue zart' 49 Kpaw związkuzarL'74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeńsfwa w ochronie środorł'iska oraz o ocenach oddziałyvania na Środowisko'
10. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Ustrz}'kach Dolnych, ul. Kopemika l' 38-700
Ustrz1Łi Dol:ne, zgodnie z art. 49 Kpa t' zrviązku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji
o środorriskui jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie Środorłiska ortv o ocenach oddziaĘrłania na

w

związku

z

środorłśko.
Do qiadomości:
1. Pansnł'owy Wojewód'ki Inspektor Sanitarny q'Rzeszowię, ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzęszów'
2.
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