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  W RZESZOWIE 
al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów 
 
WOOŚ.420.20.2.2021.AD.8 

 
 

OBWIESZCZENIE 
 

Stosownie do art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. f 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 2021 r., poz. 
247 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w związku z wnioskiem Pełnomocnika, 
Pani Dominiki Gilarskiej-Błaż reprezentującej Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-
SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa gazociągu 
DN700 Rozwadów – Puławy na odcinku przekroczenia rzeki San w m. Karnaty”, 
zlokalizowanego na terenie Stalowej Woli obręb Charzewice oraz miejscowości Brandwica, 
gmina Pysznica”; 
 

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE 

ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA 

 

W dniu 20 maja 2021 r., pismem znak: WOOŚ.420.20.2.2021.AD.7 zobowiązano 
Inwestora do uzupełnienia Karty informacyjnej przedsięwzięcia przedłożonej wraz 
z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.  

Termin uzupełnienia dokumentu został wyznaczony na dzień 30 czerwca 2021 r.  
 

Po przedłożeniu właściwie sporządzonego dokumentu (zawierającego uzupełnienia), 
zostaną podjęte dalsze czynności odnośnie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji 
wnioskowanego zamierzenia. 
 

Z up. REGIONALNEGO DYREKTORA 
OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE 

(-) 

Antoni Pomykała 
p.o. Z-cy Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

Regionalny Konserwator Przyrody w Rzeszowie 

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 
 
 
Otrzymują: 

1. Pani Dominika Gilarska-Błaż – Pełnomocnik Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 
w Warszawie 

2. Strony postępowania za pośrednictwem Tablicy ogłoszeń i BIP RDOŚ w Rzeszowie 
3. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Miasta Stalowej Woli 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 – poprzez platformę ePUAP 

4. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Gminy Pysznica 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 – poprzez platformę ePUAP 

Do wiadomości: 
1. WOOŚ aa 


