Nozdrzec , 1.2.03.2012 r.
NZ.733r-U212007

POSTANOWIENIE
Na podstawie:

-

$ 1 ustawy z dnia 14

czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. I07I z późn. zm.)
- w zwtązLg z art. 72 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 3 października 2008 r.

art. I23

o udostępnianiu informacji o środowiskui jego ochronie' udziale społeczeństwa

w ochronie Środowiska oraz o ocenach oddziaływania na Środowisko (Dz. U.
z2008 r. Nr l99,poz. IŻ27zpoźn.zm. zwanej dalej ''uooś'')

po rozpatrzeniuwniosku Polskiego Gornictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.
w Warszawie - oddział w Sanoku znak: GPPD/8I1}}LŻ z dnia 3l stycznia
2012 r. o przedłuzenie o 2lata tetminu waznościdecyzji wydanej ptzęZ Wójta
-

NZ.133I-I1212007 z dnia 17.01.2008 r.
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcla
polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu
ziemnego połączonego z robotami geologicznymi wykonywanymi przy
użyciu dynamitu _ blok koncesyjny 41,7

Gminy Nozdrzec znak:

postanawiam
wyazic stanowisko, żę realizacja

przedsięwzięcia polegającego na
poszukiwaniu i rozpoznawaniu zlóż ropy naftowej i gazu ziemnego
połączonego z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu
dynamitu _ blok koncesyjny 4l7 przebtega etapowo, oraz że nie zmieniły się
warunki okreŚlone w decyzji Wójta Gminy Nozdrzec znak: NZ.733I-Il2lŻ007
z dnia 17.OI.20O7 r. o Środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedmiotowego przedsięw zięcta.

IJZASADNIENIE
W dniu 3 lutego 2012 r' do Wójta Gminy Nozdrzec wpłynąłwniosek

Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie - oddział
w Sanoku znak: GPPD/8ll20t2 z dnia 3I stycznia 2012 r. o ptzedłuzenie
o Ż lata terminu wazności decyĄi o Środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realtzację przedsięwzięcta znak'. NZ.733I-Il2lŻ007 z dnia I1.u.2007 r.
wydanej przez Wójta Gminy Nozdrzec dla przedsięwzięcia polegającego na
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poszukiwaniu i rozpoznawantu złożropy naftowej

z

i

gazu ziemnego połączonego

robotami geologicznymi wykonywanymi przy uzyciu dynamitu blok
koncesyjny 4f7.
Wójt Gminy Nozdrzec stwierdztł, że przedmiotowe przedsięwzięcie
przebiega etapowo, oraz że nie zmieniły się warunki okreŚlone w decyzji znak:
NZ.733I-11212007 z dnia 17.01.2008 r.
Poszukiwanie i rozpoznawanie złożropy naftowej i gazu ziemnego

połączonego z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu dynamitu blok koncesyjny 4I7 jest inwestycją która jest rea|lzowana etapowo Ze
względów organizacvjnych, gospodarczych i technologicznych,jest inwestycją
czasochłonną.
W obrębie ilw decyzji Środowiskowej założone było wykonywanie prac
w II etapach.
w I okresie poszukiwawczp zostało wykonane zdjęcie sejsmiczne
Błażowa - Dynów 2D. Do realizacji zostały prace planowane w II okresie
poszukiwawlzym tj. zdjęcie sejsmicznę 2D lub 3D oraz odwiercenie otworu
poszukiw awczego oraz odwiercenie otworu z I etapu. W drugim okresie
założono także kolejne prace wiertnicze w celu okonturowania i rozpoznawania
złożawzależnoŚci od wyników sejsmiki 2D.
Wobec powyzszego należy uznaĆ, że realizacja planowanego
przedsięwzięcia _ poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu
ziemnego połączonego z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyctu
dynamitu - blok koncesyjny 4I7 - przebiega etapowo' oraz że nie zmieniły się
warunki określonew w/w decyzj|
Zgodnl'e z art. 72 ust. l uoośzłożeniewniosku, o którym mowa w art. 72
ust. l uoośmoże nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która
złożyławniosek o wydanie decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach, lub
podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymal| przed upływem
terminu, o którym mowa w art. ]2 ust.3 uooś,od organu, który wydał decyĄę
o Środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że reallzacja planowanego
przedsięwzięcia przehiega etapowo oraz nie zmienlły się warunki okreŚlone
w tej decyzj| Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia.
Zgodnie z art.72 ust.4a uoośna postanowienie, o którym mowa w art.72
ust. 4 uooś,przysługuj e zażalente.
Zgodnie z art. 1Ż3 $ 1 Kpa w toku postępowania organ administracji
publicznej wydaj e postanowienia.
Mając na uwadze powyższe stwierdza się, że realizacja ry/w
przedsięwzięciaprzebiega etapowo oraz że nie zmieniły się warunki określone
w decyzji Wójta Gminy Nozdrzec znak:NZ.133l-Il312001 z dnia20.II.2007 r.
o Środowiskowych uwarunkowaniach zgody na jego realizację. Ponadto organ
stwierdza, że przedmiotowy stan faktyczny zaistniał przed upływem terminu,
o którym mowa w art. 72 ust.3 uooŚ.
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Powyższe skutkuje wydaniem postanowienia w trybie art. l23

w zwięI<u z

art. 72 ust. 4 i ust. 4a uooŚ.

sl

Kpa

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie przysługuj e zażalenie do Samorządowego Kolegium
odwoławczego w Krośnieza pośrednictwem Wójta Gminy Nozdrzec
w terminie 7 dni od daty doręczenie postanowienie.

otrzymują
1. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie - oddział
w Sanoku ul. Sienkiewicza 12 38-500 Sanok

Ż. strony postępowania - poprzez obwieszczenie
- zgodnie z art. 49 Kpa
3. ala

z up.lwÓ;tł

rNsPa&\jwoR
MałgorźaĆaseul
pieczęć i podpis osoby upoważnionej
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