DGK-IV.4771.18.2018.BG
r.

Warszawa, dnia 11-10-2019
506587.3033762.2311513
OBWIESZCZENIE

Zawiadamiam' 2 3 4 1 o wydaniu przez organ koncesyjny postanowienia z 9 października 2019 r.
(znak: DGK-IV.4771.18.2018.BG) w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji
z 31 lipca 2019 r. (znak: DGK-IV.4771.18.2018.BG) wydanej na rzecz Polskiego Górnictwa
Naftowego i Gazownictwa S A w Warszawie zmieniającej koncesję nr 182/94 na wydobywanie gazu
ziemnego ze złoża „Husów-Albigowa-Krasne", położonego na terenie gminy miejskiej Rzeszów, gmin
wiejskich: Krasne, Markowa, Łańcut. Jawornik Polski oraz gminy miejsko-wiejskiej Kańczuga
w województwie podkarpackim.
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią niniejszego postanowienia w siedzibie Ministerstwa
Środowiska w Warszawie (ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa), w pokoju nr 146, w godzinach
pracy urzędu (poniedziałek - piątek w godz. 8:15-16:15). Telefon do osoby prowadzącej postępowanie
(22) 36 92 444.
Strona niezadowolona z postanowienia może w ciągu 7 dni od daty dokonania niniejszego
zawiadomienia zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania
administracyjnego (stosując odpowiednio
przepisy dotyczące odwołań) zwrócić się do Ministra Środowiska z wnioskiem o ponowne rozpoznanie
sprawy. W trakcie biegu terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy strona może
zrzec się prawa zwrócenia się do Ministra Środowiska z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Z dniem doręczenia Ministrowi Środowiska oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do zwrócenia się
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnią ze stron postępowania, postanowienie staje
się ostateczne i prawomocne. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa
do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Z a strony' 1 ! w toczącym się postępowaniu uznano właścicieli (użytkowników wieczystych)
nieruchomości nr: 1629 w obrębie ewidencyjnym Siedleczka gmina Kańczuga, 3285 w obrębie
ewidencyjnym Manasterz gmina Jawornik Polski, 469, 1126/2, 1103/4, 1124/2, 7 5 1 , 1382, 1384, 1390,
262/2, 2024/20, 816, 1468, 1469, 1073/3, 1073/5, 1074/1 w obrębie ewidencyjnym Husów gmina
Markowa, 5770 w obrębie ewidencyjnym Markowa gmina Markowa, 4067, 3299/1, 4069, 3130/1,
3376/16,3376/24,3376/26, 2321 w obrębie ewidencyjnym Albigowa gmina Łańcut, 1886, 1889, 345/2,
346/2 w obrębie ewidencyjnym Kraczkowa gmina Łańcut, 2595, 2614 w obrębie ewidencyjnym Krasne
gmina Krasne - w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Ministerstwa Środowiska oraz przesłane do obwieszczenia w
sposób zwyczajowo przyjęty przez urzędy ww. gmin.
Podstawa prawna:
[ 1 | art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze w brzmieniu obowiązującym w dniu 31
grudnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 613, 587 i 850)
[2] art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze w brzmieniu obowiązującym w dniu 31
grudnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 613. 587 i 850)
[3] art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektónch
innych ustaw
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1133 ze zm.)
[4] art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)
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