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74 czetsrca 1960 r. Kodeks postqlowania adłninistraEjnesr

98, poz. 1071 ze zm.),
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74 ust. 3 ustawy z dnta

udostępnianiu inforrnaqi o środowisku ijego ochronie,

ud{ak Ęołecryństwa w

3

ochronie środowiska oraąo ocenacb

oddęafuwaaia na śrudowisko Qz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooŚ'
zawtadamiam stfony,
- art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy ooŚ , za'wiadamiam społeczeństwo,
że postępowanie odwoławcze od decyzJiRegionalnego Dyrektora ochrony Śtodowiska w

Rzeszowie z dnta 04.11.2011 t., znak !7005.4203.2.2011.AH-59, ustalającej śtodowiskowe
uwarunkowatia dla przedsięwzięcia pn. : ,,Budowa ga7odąu w1nkiego ciśnienia8,1 MPa o średniqlDN
70

0

re la

i n a wra < ą i łfra s tru k t u rą to war4l s 7ącĘ',
zostało zakończone wydaniem decyzji z dtia Ń,o.a-2o12 t., znak: DooŚ_

Ęi H e rn

an

o

ułice - S tra

ch o

oa.4210.15.2011.mc.21,, w częściuchylającej zaskarżottądecyz1ę oraz otzekającej w tej sprawie co

do istoĘ, a w pozostałe1 częściutzymującej ją w mocy.

Strony mogą zapoznaćsię z treściąpovyższe1decyzji w:
Urzędzie Gminy Sanok, u]' Kościuszki 23,38-500 Sanok,
Unędzie Gminy Tyra'wa Wołoska, Tyn'wa Wołoska 175'
-Utzędzie Gminy Dydnia, Dydnia 224,36-204 Dydnia,
- Unędzie Gminy w Bitczy, ul. Jana Pawła II 2, 37 -7 40 Bircza,
- U zędzie Gminy Fredropol, Fredropol 15, 37 -7 34 Fredropol,
_ Urzędzie Gminy Przemyśl, ul. Borelowskiego 1, 37 -700 Przemyśl,
- Utzędzte Mejskim w Ustrzykach Dolnych' ul. Kopemika 1' 38-700 Ustrzyki Dolne,
- Regionalnej Dyrekcji ochronySrodowiska w Rzeszowie, ul. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów,
- Generalaej Dyrekcji Ochrony Srodowiska.
-

-

Doręczenie ww. decyzji stfonom u-waża się za dokonane po upły'wie 14 dni od dnia publicznego
obwieszczena o jej wydaniu.
Społeczeństwu fueśćww. decyzji oraz dokumentacia spra"wy udostępniana iest zgodnle z
zasadami za'watqmi w DZIALE' II ustawy oos, pt. Udostg]ąruianie informac1i o środoułskui jego
ochronie.

Wlwieszono w dniach
Pieczęć urzędu

Art' 38

ustaa1 ooŚ. Organ właściwydo wydania dccyzji podajc d<l publicznej wiadomości informacie o wydanej decyzji
i o możliwościachzapoz'nania się z jcj treścią'
Art. 74 ust. 3 rc|aw1 ooS. JvżcLi liczbe stron PostęPowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwerunkow:rniach przt'krecza 20.
stosuie się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego'
Art. 85 usr. 3 rctaayl ooS' organ właściwydo wvdania dccyzji cl środowiskowych uwarunk<lwaniech podrie dcl publ-iczne|
wiadomości informacje o wydancj clecyz]i i o możliwościach zapoznania się z iei tteśctąonz z dokumentacją sprawy, w tym
z uzgodnieniem dokonanym z regiona1nym dyrektorcm ochrclny środowiska otaz. opiniąotganu, o którym mowa w art. 78.

Art. 49 Ęa. Strony moga być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organćlw aclministracji

pub)lczne:1 ptzez

obwieszczenie lub w inny zslycza1owo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeże}:' przcpis szczególny tak
stanowi; w tych przypadkach zawiad<lmicnie b41ź dotęczenie uważa się za dokonane pcl upłyluic cztefnastu dni od dnia
publicznego ogłoszenia.
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