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RIG.6220.1.2012 Nowa Sarzyna, dnia 08.04.2013 r. 

OBWIESZCZENIE 

o wydaniu 0 wydaniu decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach 


zgody na realizacj~ przedsi~wzi~cia i 0 mozliwosci zapoznania si~ z jej tresci~. 


Dzialajqc na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post~powania 
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 74 ust. 3, art. 75 
ust. 4 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 r. 0 udost~pnieniu informacji 
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz oocenach 
oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z p6in. zm.) 

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna 

zawiadamia, 


ze w dniu 08 kwietnia 2013 r. zostala wydana dla Polskiego G6mictwa Naftowego 

i Gazownictwa S.A., Oddzial Geologii i Eksploatacji w Warszawie, Pion Wsparcia Prac 

Geologicznych Dzial Ochrony Srodowiska, ul. Asnyka 6, 38-200 Jaslo decyzja 

o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj~ planowanego przedsi~wzi~cia 
polegajqcego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu zl6z ropy naftowej i gazu zlemnego 
polqczone z robotami geologicznymi wykonywanymi przy uzyciu dynamitu oraz 
wykonywanie otwor6w wiertniczych 0 gl~bokosci wi~kszej niz 1000 m, dla przedluzenia 
(uzyskania) koncesji "Kolbuszowa - Krzesz6w Nr 63/98/p", 
zlokalizowanego na terenie gmin Niwiska, Cmolas, Dzikowiec, Kolbuszowa - rniasto, RaniZ6w, 
S~dzisz6w Malopolski, Bojan6w, Jewwe, Nisko, Rudnik n. Sanem, Krzesz6w, Nowa Sarzyna, 
Kuryl6wka, LeZajsk, LeZajsk - rniasto, Kamien, Glog6w Malopolski, Trzebownisko, Sokol6w 
Malopolski, Rakszawa, Zolynia, Czama klLancuta, Lancut, Bialobrzegi. 

Z tresciq wydanej decyzji mozna zapoznac si~ w Urz~dzie Miasta i Gminy w Nowej 
Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul. Kopemika 1, III pi~tro, pok6j ill 40, w godzinach pracy 

730 1530Urz~du tj. od godziny do godziny oraz w Urz~dach Gmin, na terenie, kt6rych 
realizowane b~dzie przedmiotowe przedsi~wzi~cie. 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do publicznej wiadomosci poprzez 
wywieszenie na tablicach ogloszen w Urz~dach Gmin na terenie, kt6rych przedsi~wzi~cie 
b~dzie realizowane, dodatkowo powyzsze obwieszczenie zostanie umieszczone na stronach 
BIP Urz~d6w. 

Od niniejszej decyzji sluzy stronom odwolanie do Samorzqdowego Kolegium 
Odwolawczego w Rzeszowie za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna 
w terminie 14 dni od daty jej dor~czenia. 

Zgodnie z art. 49 Kpa, decyzj~ uznaje si~ za dor~czonq po uplywie 14 dni od dnia jej 
pubIicznego ogloszenia. 
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