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OBWIESZCZENIE
Stosowanie do art. 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 247) oraz art. 4 9 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),, w związku z wnioskiem Polskie
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Oddział Geologii i Eksploatacji w Warszawie,
Pion Wsparcia Prac Geologicznych Dział Ochrony Środowiska ul. M. Kasprzaka 25, 0 1 224 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn.: „Zmiana koncesji 9/2011/m na bezzbiornikowe magazynowanie
gazu ziemnego w horyzoncie XII złoża gazu ziemnego „Husów E" - Podziemnym
Magazynie Gazu „Husów"
WÓJT GMINY MARKOWA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
1) o wszczęciu w dniu 13.07.2021 r. postępowania administracyjnego
w sprawie
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn.:
„Zmiana koncesji 9/2011/m na bezzbiornikowe magazynowanie gazu ziemnego
w horyzoncie XII złoża gazu ziemnego „Husów E " - Podziemnym Magazynie
Gazu „Husów"
2) w dniu 14.07.2021 r. Wójt Gminy Markowa wystąpił do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Rzeszowie, odnośnie wydania opinii dot. przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia;
3) w dniu 14.07.2021 r. Wójt Gminy Markowa wystąpił do Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Łańcucie, odnośnie wydania opinii dot. przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia;
4 ) w dniu 14.07.2021 r. Wójt Gminy Markowa wystąpił do Dyrektora Regionalnego
Zarządu
Gospodarki Wodnej
w Krośnie, odnośnie
wydania opinii
dot.
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.
POUCZENIE
Na podstawie art. 10 §1 Kodeks postępowania administracyjnego (Kpa) strony
postępowania mogą zapoznać się z charakterem i zakresem przedsięwzięcia wnioskodawcy
oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski telefonicznie nr 17 225 53 52, pocztą
elektroniczną na adres: sekretariat@markowa.pl lub listownie na adres: Urząd Gminy
Markowa, Markowa 1399, 37-120 Markowa.
1. Zgodnie z art. 32 Kpa strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter
czynności wymaga jej osobistego działania. Zgodnie z art. 33 Kpa pełnomocnikiem strony
może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo
powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do
protokołu. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis
pełnomocnictwa.
2. Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby
w Rzeczpospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie
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ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczpospolitej
Polskiej i nie działa z a pośrednictwem konsula Rzeczpospolitej Polskiej, jest obowiązana
wskazać w Rzeczpospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie
następuje z a pomocą środków komunikacji elektronicznej - art. 40 § 4 Kpa. W razie
niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia
się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.
Zgodnie z art. 40 § 5 Kpa Strona może złożyć odpowiedź na pismo wszczynające
postępowanie i wyjaśnienia na piśmie.
3. Zgodnie z art. 41 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej
zmianie swego adresu zamieszkania, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania
ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Niniejsze
obwieszczenie
zostaje
podane
stronom
do wiadomości
poprzez
zamieszczenie
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Markowa, na
stronie internetowej Urzędu Gminy Łańcut, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy Łańcut i Urzędzie Gminy Markowa, na tablicach ogłoszeń w miejscowości
Markowa,
Husów oraz w sposób zwyczajowo
przyjęty
w miejscu
planowanego
przedsięwzięcia.
Jednocześnie informuję, że komplet przedłożonej dokumentacji, obejmujący m.in.
Kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z załącznikami, jest dostępny do wglądu
w Urzędzie Gminy Markowa, pokój nr 3 1 , w godzinach pracy Urzędu.

Otrzymują:
1. Pan Maciej Nowakowski, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S A Oddział
Geologii i Eksploatacji w Warszawie, Pion Wsparcia Prac Geologicznych Dział
Ochrony Środowiska ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
2. Strony postępowania z a pośrednictwem BIP i tablic ogłoszeń U G w Markowej
i sołectwie Markowa i Husów 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
3. a/a

