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Stosownie do art. 33 i art 79 ustawy z dnia 3 puŹdziernika 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziałyrvania na środowisko( Dz. U. Nr I99 poz.l227 ze zmianami), w związku'
z wnioskiem Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA w Warszawie- oddział w Sanoku,
ul. Sienkiewicza 12, 38 -500 Sanok w sprawie wydania decyzji o środowiskolvych
uwarunkowaniach zgody na realizaqę przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu
ltozpoznawaniu złoŻ ropy naftowej i gazu ziemnego połączone z robotami geologicznymi
wykonywanymi przy użyciu dynamitu oraz wykonywanie otworów wiertniczych o głębokoŚci
większej niz 1000m celem przedłuŻenia ( uzyskania) koncesji ,, Skopów _ Kormanice Nr 20l97'p"

wÓ.rr GMINY FREDRoPoL
PODAJE Do PUBLICZNEJ wIADoMoŚct

I. W dniu

30.04.2012r. Wójta Gminy Fredropol wszczfi postępowanię administracyjne
w sprawie wydania ww. decyzji,
II. organem właściwymw sprawie jest Wójt Gminy Fredropol,
III. organem właściwymdo wydania opinii jest Regionalny Dyrektor ochrony Środowiska
w Rzeszowie,
IV. Informacja o złoŻotym wniosku w sprawie wydania decyĄi o środowiskolvych
uwarunkowaniach zostaŁa umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod numerem

612012"

. ,
29.05.2012r. Regionalny Dyrektor ochrony Sroy'ówiska. w Rzeszowię v,ryraził
opinię' Że dla przedmiotowego przedsięwzięcia zachodzi Pptrzeba przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko, l
VI.w dniu 01.06.2012r. zostaŁo wydane postanowienie,/którym 'nałozono na Inwestora
obowiązek przeprowadzenia oceny oddział}rvania na ś'rodowisko oraz określonozakres
raportu o od-działywaniu planowane go przedsięwzięcia' na środowi sko'
w dniu 04.06.2012t zostało wydane postanowienie' którym zawieszono
vII.
postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowisko!\ych uwarunkowaniach dla
przedmiotowego przedsięwzięcia, do czasu przedłoŻenia przez wnioskodawcę raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
Vlll.Informacja o raporcie o oddziałyrvaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko
została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach
zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod numerem25l20l2.
x. W dniu 07.08.2012r. Inwestor złoŻyŁ do Wójta Gminy Fredropol Raport o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko,celem dalszego kontynuowania postępowania,
X. W dniu 28 sierpnia 2OIŻr. Wójt Gminy Fredropol wydał postanowienie' ktbryn podjął
zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację ww. przedsięwzięcia w związku z ptzedłożeniemprzez wnioskodawcę
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
XI. W dniu 28 sierpnia 20I2r. Wójt Gminy Fredropo| zvłroclŁ się pismem do Regionalnego
V. W dniu

,

Dyrektora ochrony Środowiska

w Rzeszowie o wydanie opinii w sprawie
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W dniacń od 30 sierpnia 20IŻr. do 20 wrzeŚnia 20I2r. kaŻdy może zapoznac się z
wnioskiem, Raportem oraz pozostałymi dokumentami zgromadzonymi w przedmiotowej
sprawie. Dokumenty znąiląąsię do wg.ladu w^lJrzędzie Gminy Fredropol, Fredropol 15,
il-lzą Fredropol, pok. 2 w godz. od 700 do 1500. W tym Samym terminie moŻna zgłaszac

uwagi dotycząceprzedmiotowego wniosku osobiŚcie lub pisemnie na adręs:
IJrząd Gminy Fredropol
Fredropol 15
37-734 FredroPol
Uwagi lub wnioskizŁoŻone po upływie ww. terminu nie będąrozpatrywane'
jest Wójt Gminy Fredropol.
XIII. organem właściwymdo rozpatrywania uwag i wniosków

I

Otrzymują:

ds. poszukiwania złóŻ,uL Sienkiewicza12,38-500 Sanok.
3. Frrndacja ,, Czystej energii'' ul. Piękna 15 lok. Ż8 00-549 Warszawa,

Ż.PanMariusz Słyś-Główny Specjalista

Pruchnik,
4.Społeczeństwo ,u pos'Jd''ictwem Urzędu Gminy Pruchnik, ul. Rynek I. 37-560
z art. 33 i art.1g ustawy z dnia 3 puździernika 2008 r. o udostępnianiu informacji
oraz o ocenach
'godni"
o-Środowisku i jego ochronie, udżiale społeczeństwa w ochronie środowiska
oddziaływania na Środowisko,
RoŹwienica , zgodnie z afi.
5. Społóczeństwo za poŚrednictwem Urzędu Gminy RoŹwienica , 37 -565
jego
33 iart.79 ustawy iariu3puŹdziemika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i
na
ochronie, ldzia|ó społeczeństwa w ochronie środowiskaoraz o ocenach oddziaływania
środowisko,
-562 Rokiętnica, zgodtie z art.
6. Społeczeństwo za pośrednictwęm Urzędu Gminy Rokietnica , 37
o Środowisku i jego
33 i art.19 ustawy z'dnia 3 pużdzienika 2008 r. o udostępnianiu informacji
na
ochronie' udzia|ć społeczeństwa w ochronie środowiskaoTaz o ocenach oddziaływania

)

,
środowisko
ojca Sw. Jana Pawła II 2,
7. Społeczeństwo za pośrednictwem Urzędu Gminy Bircza, ul.
art' 33 i art79 ustawy zdnia3pażdziernika 2008 r. o udostępnianiu
37-740 B\rcza, rgodnie

informacji

z
o środówisku i

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiskaoraz

o ocenach oddziaływania na środowisko'

I17,37-74I Krasiczyn '
8. Społeczeństwo za pośrednictwem Urzędu Gminy Krasiczyn, Krasiczyn
informacji
r.
o
udostępnianiu
2008
,goóoi. z art. 33 i art.79 ustawy z dnia 3 puŻdzternika
Środowiska oraz o ocenach
o środowisku i jego ochronie, ,driul" społeczeństwa w ochłonie
oddziaływania na środowisko,
Urzędu Gminy Ktzywcza, Krzywcza 36, 37'755 Krzywcza ,
9. Społóczeństwo za pośrednictwem
-art.19
ustawy zdńa 3puŹdziemika 2008 r. o udostępnianiu informacji
zgodnie z art.33 i
w ochronie środowiska oraz o ocenach
o środowisku i jego ochronie, udzia\e społeózeństwa
oddziaływania na środowisko,
10, 37-750
10. Społeczeństwo za pośrednictwem Urzędu Gminy Dubiecko' ul. Przemyska
r. o udostępnianiu informacji
Dubiecko' zgodnie z art.13 i arr.]9 ustawy z dnia3 pażdziernika 2008
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronię Środowiska otaz o ocenach

o

środowisku
oddziaływania na środowisko,
Borelowskiego
11. Społeczeństwo za pośrednictwem Urzędu Gminy Przemyśl, ul.

l, 3]- 700

Przemyśl , zgodnie z art. 33 i afi.79 ustawy z dnia3 puździemika 2008 r. o udostępnianiu informacji
środowisku i jego ochronte, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
o ddziaływ arli a na środowi sko'
12. Społeczeństwo za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Przemyślu' Rynek T,37-700 Przemyśl,
zgodnie z art. 33 i art.79 ustawy z dnia 3 puŻdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji
ośrodowisku i jego ochronie, udzialę społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oocenach

io

o ddziaŁyw ania

na środowi sko,

13' Społeczeństwo za pośrednictwemUrzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, ul. Kopernika 1'
38- 700 Ustrzyki Dolne, zgodnie z art.33 i art.79 ustawy zdnia 3paŹdzienika 2008 r.
o udostępnianiu informacji o Środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiskaoraz o ocenach oddziaływania na środowisko'
14. Społeczeństwo za pośrednictwęmUrzędu Gminy Fredropol, Fredropol 15,37-734 Fredropol,
zgodnie z art. 33 i art.79 ustawy z dnia 3 puŹdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska otaz o ocenach
o ddziaŁyw ania

15.

Na.

na środowi sko,

