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      OCHRONY ŚRODOWISKA
   W RZESZOWIE

al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

                 WOOŚ.4210.15.2012.JG-109

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art.  74 ust.  3 ustawy z dnia  3 października  2008 r.  o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) i art. 49 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. 
poz.  267),  w związku z  wnioskiem Polskiego Górnictwa Naftowego i  Gazownictwa S.A. 
Odział w Sanoku, ul. Sienkiewicza 12, 38-500 Sanok, w imieniu którego działa Pan Maciej 
Nowakowski,  Polskie  Górnictwo  Naftowe  i  Gazownictwo  S.A.  w  Warszawie,  Oddział 
Geologii  i  Eksploatacji,  Dział  Ochrony  Środowiska,   ul.  Lubicz  25,  31-503  Kraków,
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia 
polegającego  na  poszukiwaniu  i  rozpoznawaniu  złóż  ropy  naftowej  i  gazu  ziemnego
w  granicach  obszaru  koncesyjnego  „Golemki”  połączonego  z  robotami  geologicznymi 
wykonywanymi  z  użyciem  materiałów  wybuchowych  wraz  z  wierceniem  otworów 
poszukiwawczych o głębokości większej niż 1000 m, planowanym do realizacji w części na 
terenie zamkniętym;
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W  dniu  12  grudnia  2013  r.  wydana  została  decyzja  o  środowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu 
złóż  ropy  naftowej  i  gazu  ziemnego  w  granicach  obszaru  koncesyjnego  „Golemki” 
połączonego z robotami geologicznymi wykonywanymi z użyciem materiałów wybuchowych 
wraz z wierceniem otworów poszukiwawczych o głębokości większej niż 1000 m.

Z  treścią  ww.  decyzji,  można  się  zapoznać  w  Wydziale  Ocen  Oddziaływania  na 
Środowisko  Regionalnej  Dyrekcji  Ochrony  Środowiska  w  Rzeszowie,  w  pokoju  nr  42
(al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów), w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 
publicznego ogłoszenia.

Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
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