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OBWIESZCZENIE  

WÓJTA GMINY GAĆ 

 

Stosownie do art. 61  § 4 oraz 49  § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z 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 z późn. zm.) 

zawiadamia się 

że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, 

Wójt Gminy Gać wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa linii 110 kV Łańcut – Pruchnik” na terenie 

następujących jednostek administracyjnych: gmina Łańcut, gmina Markowa, gmina Gać, 

gmina Przeworsk, gmina Kańczuga, gmina Pruchnik. 

 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji, decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia wydaje się po uzyskaniu opinii organów 

opiniujących oraz ewentualnego uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia  

z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie i organem właściwym  

w sprawach ocen wodnoprawnych. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi 

niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych oraz ewentualnych uzgodnień. 

 

Zgodnie z art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), wszystkie strony postępowania mają prawo do czynnego 

w nim udziału w każdym jego stadium. 

 



Na podstawie art. 41 §1 kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele 

i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić  organ administracji publicznej o każdej zmianie 

swojego adresu, zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1  doręczenie 

pisma  pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. 

 

Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Gać, 37-207 Gać 275  

w pokoju nr 10 w godz. pon. 7:30 – 15:30, wt. 7:30 – 16:30 śr. – czw. 7:30 – 15:30 

 pt. 7:30-14:30. 

 

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie  

z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 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 z późn. zm.) stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu 

postępowania administracyjnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin – 

Pełnomocnik Pani Katarzyna Jarniewska 

2. Strony postępowania w trybie art. 49 ustawy kpa w związku z 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 

3. a/a 
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