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ZAWIADOMIENIE

DziałĄąc na podstawte:
(Dz.IJ.
- art.4"9 ustawy Zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
zdnia3paŻdziern1ka
zŻOOOr.Nr98, poz.IO71zpoŹn.zm),w zwlękuzart.74 ust.3ustawy
w
2008r. o udostępnianiu informacji o środowiskui jego ochronie, udziale społeczeńsfwa
199,
Nr
(Dz.
z2008r'
U.
ochronie środowiskarroź, ocenach oddziaływania na środowisko
poz. 1,227 ze zm), zwanej dalej ustawą ooS, zawiadamiam strony,
- art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy ooS, zawtadamiam spoleczeństwo,
dla
ze postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
gazu
przedsięw)ięcia polegającego na poszukiwaniu 1 rozpoznawaniu złoŻ ropy naftowej i
)i..r'n.go półą.'o''. ź.óuo1urni geologicznymi wykonywanymi przy uŻyctu dynamitu oraz
prz'edłuŻenl'a
wyt onynuunię ótworów wiertniczych o głębokościwiększej niż 1000m celem
_
Kormanice Nr 2Ol97'p" zostało zakończone wydaniem
( uzyskania) koncesji ', SkopÓw
decyzji z dnia21 .OŻ.2OI3:., znak RoS.6220.1'7 '23 'Ż0I3 '

Strony mogą Zapoznac się z treściąpowyŻszej decyzji w
\" UrzĘdzieMiejskim w Pruchniku' u1. Rynek 1, 37-560 Pruchnik;
Ż) lJrzędzie Gminy Rozwienic a, 37 -5 65 Rozwienica;
3) lJrzędzie Gminy Rokietnica ,37 -56Ż Rokietnica;
4) UrzĘdzie Gminy Bircza, ul' ojca Sw. Jana Pawła IIŻ,37'740Bircza;
5) IJrzędzie Gminy Krasiczyn, Krasiczyn I]7 ,3] -7 4I Krasiczyn;
6) lJ rzędzie Gminy Kr zyw cza, Kr zyw cza 3 6, 3] -7 5 5 Krzyw cza;
Dubiecko
I UrzĘdzie Gminy Dubiecko, ul. Przemyska 10, 37-150
Przemyśl;
700
I,37$ UrzĘdzie Gminy Przemyśl,ul. Borelowskiego
37 -700 PrzemyŚl;
\ IJrzĘdzie Miejskim w Przemyślu,Rynek 1', ul.
Kopernika 1, 38- 700 Ustrzyki Dolne;
Dolnych,
IQUrzĘdzie Miejskim w Ustrzykach
-'I 3 4 Fredropol ;
\ I)U rzędzie Gminy Fredropol, Fredropol l 5, 37
:

14 dni od dnia
Doręczenie w/w decyzji stronom uwaŻasię za dokonane po upływie
publicznego obwieszczenia o jej wydaniu
jest zgodnte z
śpołe""eńtwu treŚć w/w decyżj i orazdokumentacja sprawy udostępniana
o środowiskui
zasadami zawartymiw Dziale II ustawy oos, pt. Udostępnienie informacji
jego ochronie.

Wywieszono w dniach
Pteczęć urzędu
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