j

I,'.ii..r.r,..,.r'.,

Nozdrzec, 7.I1.2013 r.

IKSR.6220.1.2013

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. l0 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 19ó0 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz' U. z 2000 r. Nr 98, poz. I07I z poźn. zm.) w związlłl z art. 7 4 ust. 3
ustawy z dnia 3 pńdziernika 2008 r' o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie' udzialę społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko(Dz. U. z2008 r. Nr 199, poz.1227zpóźn. zm.)

inf ormu

j

ę

wydaniu postanowienia wznawiającego postępowanie administracyjne w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizaĄę przedsięwzięcia
polegającego na poszukiwaniu i rozpozna'waniu złóż ropy naftowej i gazl ziemnego
połączone z robotami geologicznymi wykonywanymi przy uzyciu d1mamitu oraz
wykonywanie otworów wiertniczych o głębokościwiększej niz 1000 m celem przedŁużenia
koncesji Nr Ż4l2000lŁ Blok 4I1 zlokalizowanego na terenie Gminy Nozdrzec, Gminy Bircza,
Gminy Błazowa, Gminy Domaradz, Gminy Brzozów, Gminy Dubiecko, Gminy Dynów,
Miasta Dynów' Gminy Jasienica Rosielna, Gminy Niebylec realizowanego przez ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostęnianiu informacji o środowiskui jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z2008 r. Nr 199, poz.1227 zpóźn. zm.)
Wznowienie postępowania nastąplło w zwięku z przedłozeniem przez wnioskodawcę

o

raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W zwlązku z powyższym informuj

.
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o

ę o:

uprawnieniach wszystkich stron przedmiotowego postęowania wynikających z art.
10 Kpa do czynnego w nim udziafuw każdym jego stadium'
mozliwościzapoznania się z aktami Sprawy' uzyskania wyjaśnień w siedzibie Urzędu
Gminy w Nozdrzcu, pokój Nr 16, składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od
daty ukazania się niniejszeqo obwieszczenia. organem właściwymdo rozpatrzenia
uwag i wniosków jest Wójt Gminy Nozdrzec.
Informacja o niniejszym postanowieniu została umieszczona w publicznie dostęnym
wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego
ochronie pod Nr I3120I3.
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