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Wójt Gminy Nozdrzec, Stosownie do treściprzepisu art. 10 $ 1 oraz art. 81 ustawy
z dnia14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.Dz.U. z2000 r. Nr 98,
poz. 1071 ze zm.) zawiadamia o zakonczeniu postępowania wyjaśniającego prowadzonego w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realtzację
przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złożropy naftowej I gazu
ziemnego połączonymi z robotami geologicznyrri wykonywanymi przy użyciu d1łtamitu oraz
wykonyr;vanie otworów wiertniczych o głębokoŚci większej ńż 1000 m celem przedłuŻenia
koncesji Nr 2412000/Ł Blok 4I7 zloka|izowanego na terenie Gminy Nozdrzec, Gminy Bircza,
Gminy Błażowa, Gminy Domaradz, Gminy Brzozów, Gminy Dubiecko, Gminy D1mów,
Miasta Dynów' Gminy Jasienica Rosielna, Gminy Niebylec.
Informuje się, ze w toku powyzszego postępowanta uzgodniono warunki rea|izacji
przedsięwzięcia z Regionaln1łn Dyrektorem ochrony Środowiska w Rzeszowie
postanowienie znak: wooŚ.4242.|.2.2013.KB-l5 z dnia 27 .O2.20I4 r.
Stosownie do przepisu art. 10 $ 1 oraz ań. 8l K.p.a. organ administracji obowiązany
jest przed rozpatrzeniem materiafu dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania
wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz
zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należsĄego I wyczerpującego
informowania stron uprzejmie przypomina się, Ze wspomniany przepis jest jednocześnię
szczególnym uprawnieniem stron z racji ich cąłmego udziału w kaŻdym stadium
postęowania. W związkl z powyŻszym informuje się' ze z aktami niniejszej sprawy można
zapoznaó się w siedzibie Urzędu Gminy w Nozdrzcu w pokoju Nr 1ó oraz zgłosić swoje uwagl
od 1ó kwietnia 2014 r. do 23 kwietnia 2014 r.
Poniewaz w powyzszej sprawie liczba stron'przekracza 20, zgodnie z art. 49 K.p.a.
w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 paŹdziemika 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie' udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) niniejsze zawiadomienie
zostało dokonane w drodze obwieszczenia poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
w Nozdrzcu, lJrzędtl Gminy Bircza, Urzędu Gminy Błażowa, Urzędu Gminy Domaradz,
Urzędu Gminy Brzozów, Urzędu Gminy Dubiecko, Urzędu Gminy Dynów' Urzędu Miasta
Dynów, Urzędu Gminy Jasienica Rosielna, Urzędu Gminy Niebylec.
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