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Rzeszów, dnia 26 lipca 2022 r. ,o 
,

oBWlEszczENlE

Zgodnie z ań. 10 § 1 oraz ań. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U, z2021 r., poz.735 ze zm.) - dalej ,,Kpa" , w związku
z ari'74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środor,visko (Dz, U, z2Q22 r., poz. 1029 ze zm,) - dalej ,,uooś";

zawiadamiam strony postępowania

1) o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Wydobyranie ropy
rraftowej i gazu eiemnego zeżoża lwonicz -Zdrój", położonego na terenie gminy
lwonicz -ZdrĄ igminy Rymanów, powiat krośnieński,

2) o wydaniu przez Dyrektora Zaządu Zlewni w Krośnie, Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie w dniu 22lipca2022r., opiniiznak:RZ.ZZŚ.1.435.106.2O22.JK,
w której stwierdzono, że dla przedmiotowego zamierzenia przeprowadzenie oceny
oddziaływania na środowisko, nie jest wymagane.

Decyzja kończąca postępowanie zostanie wydana nie wcześniej niz po upływie 3 dni
,td dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Z aktami sprawy mozna zapoznać się w pokoju nr 45 w Wydziale Ocen
t)ddziaływania na Środowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Rzeszowie
(al, Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów), w godzinach 7,30 - 15.30 po uprzednim
umówieniu się z pracownikiem tutejszej Dyrekcji (nr telefonu do kontaktu: 17 785 00 44).

*t:rłlieszczenie nastąpiło w dniach: od 29 lipca 2022 r. do 1 1 sierpnia 2022 r,

Sprawę prowadzi: Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko
Telefon kontaktowy: (017) 785 00 44, wew. 445

Z up, REGIONALNEGO DYREKTORA
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Antoni Pomykała
p.o. Z-cy Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska

Regionalny Konseruvator Przyrody w Rzeszowie
(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)
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