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Zgodnie z art" 61 § 4 oraz arir 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz, U, 2021 poz. 735, ze zm.) - dalej ,,Kpa", w związkl.)
z arl.74 ust. 3 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.2022 poz, 1029 ze zm,) - dalej ,,uooś", Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Rzeszowie zawiadamia strony o wszczęciu postępowania na wniosek
Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie, reprezentowanego przez
Pana Macieja Nowakowskiego Dyrektora Wsparcia Prac Geologicznych Oddziału Geologii
i Eksploatacji, zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn.: ,,Wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złoża
lwonicz - Zdrój", położonego na terenie gminy lwonicz - Zdrój i gminy Rymanów,
powiat krośnieński.

Jednocześnie informuję, ze zgodnie z arl.64 ust. 1 pkt 4 uooś tutejszy organ wystąpił
o stanowisko w sprawie obowiązku pzeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
araz zakresu rapońu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli
przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko byłoby wymagane, do Dyrektora
Zarządu Zlewni w Krośnie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie.

W związkuzpowyższvm informuję, zgodnie zart. 10 § 1 i73 § 1 Kpa, o mozliwości
zapaznawania się z aktami sprawy oraz o mozliwości wypowiadania się w przedmiotowej
sprawie osobiście lub na piśmie, kierując korespondencję na adres Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska w Rzeszowie, a także za pomocą innych środkow komunikacji
elektron icz nej przez elektron iczną skrzynkę podawczą organu.

Z aktami sprawy strony mogą zapoznaó się po uprzednim umówieniu się
z pracownikiem tutejszej Dyrekcji (nr telefonu do kontaktu: (017) 785 00 44).
Ponadto Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie informuje, iż o kolejnych
etapach postępowania, zgodnie z arL. 49 § 1 Kpa, strony powiadamiane będą poprzez
udosiępnienie pism w Biuletynie lnformacji Publicznej RDOS w Rzeszowie.

Obwieszczenie nastąpiło w dniach: od 15 lipca 2022 r, do 28 lipca 2022 r.
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