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Nozdrzec, 19.06.2013 r.

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadaniam na podstawie art. 6I $4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodęks postępowania Administracyjnego (tj.Dz.U. z 2000 r. Nr 98' poz. I07I z poźn. zm.)
w zwtązka z art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 3 puździern1ka 2008r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udzial'e społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) o wszczęciu w dniu
11.06.2013 r. na wniosek Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA oddział
Geologii i Eksploatacji w Warszawie Pionu Wsparcia Prac GeologtrcznychDział ochrony
Srodowiska ul. Asnyka 6 38-200 Jasło, w imieniu którego występuje Pan Maciej Nowacki,
Zastępca Dyrektora do spraw Wsparcia Prac Geologicznych w oddzia|e Geologii i
Eksploatacji PGNiG S.A. w Warszawie, oddział w Sanoku, postępowania w sprawie wydania
decyĄi o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego fia
poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączone
z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu dynamita oraz wykonywanie
otworów wiertniczych o głębokości większej niż 1000 m celem przedłużenia koncesji Nr
24/2000/Ł Blok 417.

Poniewaz w powyzszej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a.
w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 paździemika 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udzialę społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko - niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do
wiadomości przez zarńeszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie
internetowĄ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nozdrzcu.

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyzszego
przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpoŚredniego i pośredniego wpływu
przedsięwzięcia, m.in. na środowisko oraz warunki zdiowiai Życialudzi.

Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznaó się w Urzędzie Gminy
Nozdrzec pokój Nr 16 w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. I i art.77 ust.2 Uooś oraz $3 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnta 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięó
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziałyrvaniu na
środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) postanowienie o obowtązku przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz decyĄe o środowiskowych
uwarunkowaniach wydaje się po zasięnięciu opinii Regionalnego Dyrektora ochrony
Srodowiska.

Wobec powyzszego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu
wymaganych uzgodni en oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art.35 $5 k.p.a. do terminów załatwtenia sprawy nie wlicza się terminów
przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania czynności, okresów zawieszenia
postępowania oraz okresów opóźnteń, spowodowanych z winy strony a|bo z przyczyn
niezależnych od organu.
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Na podstawie art. 41 $1 k.p.a.w toku postępowania strony orazich przedstawiciele
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomió organ administracji publicznej okużdej zmianie
swojego adresu. Zgodnie z $2 tego przepisu, w razie zaniedbania obowiązku określonego
w $1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zgodnie z art. 40 $ 4 i k.p.a. strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za
granicą jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju,
jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. W razie nie wskazania
pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawione zostaną w aktach
sprawy ze skutkiem doręczenia. Pełnomocnikiem strony może byó osoba ftzycznaposiadająca
zdolności do czynności prawnych.
Pełnomocnictwo powinno byó udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokofu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez
zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej oraz
wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gmin w Nozdrzcu, Birczy, Błażowejo
Domaradza,Brzozowie, Dubiecku, Dynowie Dynów, Jasienicy Rosielnej i Niebylcu.

Ponadto informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnyrrr wykazie danych
o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w
przedsięwzięcia pod 8 l20I3.
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