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OBWIESZCZENIE

o wszcŻęciu postępowania adrni'dstracy'nego

Działając na podstawie fut 61 s.+, alŁ 49 ustłwy Ż dnia 14 czerwca 1960r' Kodeksu postępowanir' admńistreq1aego (Dz. U'

z 2000r. Nr 98' póz. 1071 ze zm.), otaz ari. 73, ust l, a:l 75 ust- ] pkt. 4, ust. 4 ustawy z dnń 3 pździeroika 20o8r. o udostępfli2'riu

informacji o środowisl:u i jego ochronie, udzirJĆ sPołecŻeństwx w ochJode środovriske oraz o oceoach oddzJa\.wanił na środowisko @z'
U. z 2008r' Nr 199, póz' 1227 ze zm.) ze\ł'1ada$i'$}, iż, w dniu 24 sficzir^ 2a12r' na wfliosek Polskiego Gómictwa Naftowego

i Gazowoictwa SA w lCxszawie oddzieł w Sanolr: reprezentowanego ptzez Pana N[lriusza Słyś _ głównego specjalistę ds. poszukiwaaia

złóź, zostało wszczęte postępowxf,ie 
'drnjnisfuacyine 

w sprew'ie wYdania dec1zji o środowiskowych uwaruakowaniach dla przedsięwzięcia

polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączone z robotemi geo1ogicznymi w.ykon1-wanylei

PIzT użTciu dynamitu oraŻ wykoh}'waaie otworów wieItnicŻych o głębokości większej niź 1000m dla przedłużenia (r:zyskłria) koncesji

,,Przeworsk Jatosław - Stubno" Nt 24/99/p. Paedsięwzięie zlokdżowane jest fla rerenie gmin: Adamówka, Chłopice, Gać' Jarosław,

Jr_rosłlvr _ miasto, Kańczuge, Laszlri, Medyke, Orły, Pawłosiów, Przeworsk, Przeworsk _ ori2sto' Rjdymno, fuldynno - miasro'

Rokietnica, Roźrrńeoicr, Sieniawa, Stary Dzików, Stubno, Tryńcza, lVĘzownica, Zarzecze, Żurrwicr.

Nx podstavrie fut 74 ust 3 ustxsal Ż ilnia 3 PaźdŻieflrk'! 2008f. o udostęPnię iu informacji o środorr'isku i jego ochonie.

udzi:Je społeczeństwa w ochronie środos,-iska ofaz o oceoacb oddzia\'wanie na środowisko (Dz. U' z 2008r' N! 199 Póz. 122l- Że zfi:)

w ptzJpadl:u, gdy liczba stroo w postępoweniu o v1,danie dewzji środowiskowych przekacza 20, stostje się przepisy art- 49 K.p-e.

Celem postęporłtnia w sprawie ocen'v oddzi-a.\'wrnia na środowisko powyższego przcdsięwzięcir jest obeślenie, Ń:LdJŻ^ olM

ocena bezpośrednego i pośredrriego wp\'wu pzedsięwzięcia. mrn. na środowisko orez warunh zdtowla i życie ludzi.

Zgodne z att ó4 ust' l i rrt. 77 rrst' l usawy z d l i płździetnk:L 2008r- o udostępnimiu iafotmacji o środowisku i jego

ocbronie, ud:lale społecŻeństwa w ochrcnie środorr,'iska oraz o ocenach oddziałl'rvania ne środowislro ( Dz'U' z 2008r' N! 199' Póz. 1227

ze zt:) oraz $3 usr 1 pkt' 43 lit a i d, kozporządzeua Redy Mńistrów z dnra 9 lśtopeda 2010I' v/ SP'a$.ie przedsięwzięć moga.qch

zaacząco oddziAł!'v/ać na środowisko (Dz.U. z 2a]0L ff 273 paŻ. 1397) obowia2ek przeprowadzenia oceny oddziĘwade przedsięwzięcia

na środowisko dla planowaoego przedsięwzięcia moga3ego potencjalnre znaczaca oddzia\wać na środov*ko stwicdza się

Po Ż)s]egnięcru oPtnir Reg'onJn<go Dvleklol.r Ochroov srodowrskr q Łe.zowie'

Zgo<inie z art' 35 $5 k-p.a. do termiaów załatwia:ria sprav"1nie wLicza się rermirrów przew'idzianych uzgoddeń przepisach pr:wa

dla dokonania określonych czynnośc; okresów zewiesŻenia postępowalix oraz okresów opóźoień' sporvodowrnr,'ch z winy s..rony albo

z Pt7yczyA Ąj'ea]eżnych od org'lau.

Na podsrawie art' ,11 $l k'p'r' w roku postępowada stronv oraz ich przedstawiciele i PełflomocnicJ mają obov:ra_zek Żawledcmić

organ admrnistrecji publicznej o kaźdej Żnri'trie swojego a&esu. Zgodnie z !2 w tazie zaniedbania oborvi4zlrr okeś]oneEo w $] doręc:eflle

pisma pod dowchczasowym a&esen ma skutek prawny.

Informuję o uprawnienrach stJon postępowa'u. v.vnikającr'ch z a:t. 10 kp'r. poiegającvch ax prxwie do czYn'ego udzixłu

w kźdvm stedium postępov'enia, w nm do przeglqlania ekt sprawy. rrz}skanń .łl,'jaśnieó oraz składania wniosków w prowarizonr.m

postępowaniu u1.jaśnlając,vm w Urzędzie Gminv Wiązownicl pokój 2ó' 1 piętro. w godzinach prxcv UŹędu, tj. od i30 do 1530 oraz

w Urzędach Gmin, oa terenie, któryclr będzie rel izowane przedsięwzięcie-

NinrejsŻe Żawiadomićnic Żosteic podane stronorn do vrńdomości poprzez w.lrvieszenie n2 tablicach ogłosŻeń

w r ejscowościlch objętych plaaowmvm przedsięwzięclem oraz w uzędech gmin ne tererue' któoch będzre rcelżowanc. Dodadrowo

intbrmacje o powvźszYm Prz edsięwzięciu zostana' umieszczone na srronie Biu1ctynu Iniormacji Pubiicznej Urzęriu Gmńv w']qrow ca'

3' Strony według wykazu poprzez obwieszczenre;
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