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POSTANOWIENIE
ustawy z dnia3 puŹdziemika 2008 r. o udostępnianiu informacji
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U' z Ż008 r. Nr 199, poz. IŻ27 z poźn. zm.)

Na podstawie art. 44 ust.

1

o środowisku i jego ochronie, udziale
o
wzwiązkuzart.31 $ 1pkt.2

i

$ 2ustawy zdnia14czerwca 1960r. Kodekspostępowania

administracyjnego( t.1.Dz.U. zŻ000 r. Nr 98, poz.I07t zpóźn. zm.);

Dopuszczam
Fundację ,,Czystej Energii'' ul. Piękna 15 lok. 28, 00-549 Warszawa na prawach strony do
toczącego się postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złoŻ ropy
naftowej i gazu ziemnego połączone z robotami geologicznpi wykonywanymi przy użyciu
dynamitu oraz wykonywanie otworów wiertniczych o głębokościwiększej niŻ 1000m celem
przedłuŻenia ( uzyskania) koncesji ,, Skopów _ Kormanice Nr 20l97'p".

Uzasadnienie
Pismem z dnia 4czetwca 2OI2 r.(data wpływu 08.06.2012r.) Fundacja ,, Czystej Energii''
ul. Piękna 15 lok. Ż8, 00-549 Warszawa zgłosiłaudział w charakterze podmiotu na prawach strony
w postępowaniu w sprawie wydania decyĄi o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realtzac1ę przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złoŻ ropy naftowej
i gazu ziemnego połączone z robotami geologicznymi wykonywanymi przy uŻyciu dynamitu oraz
wykonywanie otworów wiertniczych o głębokościwiększej niz 1000m celem przedłuŻenia
( uzyskania) koncesji ,, Skopów - Kormanice Nr 20l97'p". Zamiar wstąpienia w wyżej
wymienionym postępowaniu Fundacja uzasadniŁa celami statutowymi. Na podstawie
przedstawionych dokumentów, a w szczególności $7 mówiący' Że: Celami Fundacji jest:
I.Wspieranie i realizowanie działań na rzecz ochrony dziedzictwa naturalnego ( ochrony
środowiska) oraz zrównoważonego ronłoju źródeł energii takich jak: gaz z łupków, inne kopaliny
i uprawy energetyczne, elektrownie atomowe, elehrownie wiatrowe, elektrownie biogazowe,
elehrownie słoneczne oraz wodne.
2.Wspieranie i prowadzenie inicjatyw społecznych w zalłesie zrównoważonego pozyskania
i wykorzystania lokalnych zasobów energetycznych oraz kopalin.
3.Wspieranie inicjaĘw gospodarczych w zalcresie pozyskania źródełenergii na obszarach wiejskich
i na terenach leśnych,oraz biorąc pod uwagę dyspozycje art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 3 pażdziemika
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzialę społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko naleŻało uznaó, Ze w Sprawie zaistniaŁy
przesłanki uzasadniające udział Fundacji ,, Czystej Energii'' w przedmiotowym postępowaniu.
Pouczenie:
odrębnego zaŻalenia. Strona moŻe zaskarŻyĆ,
podlega
zaskarŻeniu
w
drodze
Postanowienie nię
postanowienie w odwołaniu od decyzji kończącej postępowanie w niniejszej sprawie.
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