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Fredropol, dnia 06.03.2013r.

ROŚ.6220.17.26.2013

POSTANOWIENIE

Na podstawie art.108 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późno zm.) w
związku z wnioskiem złożonym przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Oddział Geologii i Eksploatacji w Warszawie w sprawie nadania-decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż
ropy naftowej i gazu ziemnego połączone z robotami geologicznymi wykonywanymi przy
użyciu dynamitu oraz wykonywanie otworów wiertniczych o głębokości większej niż 1000m
celem przedłużenia ( uzyskania) koncesji " Skopów - Konnanice Nr 20/97'p" rygoru
natychmiastowej wykonalności.

Postanawiam

nadać decyzji z dnia 27.02.2013r., znak ROŚ.6220.17.23.2013 rygor natychmiastowej
wykonalności

uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 01.03.2013r. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w
Warszawie, działającego poprzez Oddział w Sanoku zwróciło się z wnioskiem o nadanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na
poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączone z robotami
geologicznymi wykonywanymi przy użyciu dynamitu oraz wykonywanie otworów
wiertniczych o głębokości większej niż 1000m celem przedłużenia (uzyskania) koncesji "
Skopów - Konnanice Nr 20/97'p" rygoru natychmiastowej wykonalności z uwagi na ważny
interes społeczny i wyjątkowo ważny interes strony.

Zgodnie z art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późno zm.) rygor
natychmiastowej wykonalności decyzji jest nadawany między innymi ze względu na interes
społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony.

Rozpatrując wniosek strony stwierdzono, iż prowadzone przez Polskie Górnictwo
Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie Oddział Geologii i Eksploatacji w Warszawie,
ul. Marcina Kasprzaka 25A, 01-224 Warszawa prac poszukiwania i rozpatrywania złóż ropy
naftowej i gazu ziemnego są z punktu widzenia interesu społecznego wyjątkowo ważnym
rodzajem działalności. Mają bowiem na celu zapewnienie dostępu do stałego i
ekonomicznego zbilansowania źródła energii wykorzystywanej na potrzeby społeczeństwa.
Objęte decyzją przedsięwzięcie ma na celu między innymi zapewnienie nieprzerywalnej
ciągłości prac prowadzonych przez inwestora oraz zapewnienie stabilnych i nieprzerywalnych
dostaw nośników energii.

Mając na uwadze powyższe należy orzec jak w sentencji postanowienia.



Pouczenie

Na rumejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Przemyślu ul. Borelowskiego 1 za pośrednictwem Wójta Gminy Fredropol
w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.

O~rzymuią:

1. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwa S.A. Oddział Geologii Eksploatacji w
Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25A, 01-224 Warszawa
2. Pan Maciej Nowakowski, ul. Marcina Kasprzaka 25A, 01-224 Warszawa,
3. Fundacja" Czysta Energia", ul. Piękna 15,00-549 Warszawa,
4. Pozostałe strony postępowania - zgodnie z art. 49 Kpa, poprzez obwieszczenie lub w inny
zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania, w:

- Urzędzie Miejskim w Pruchniku, ul. Rynek 1,37-560 Pruchnik;
Urzędzie Gminy Roźwienica, 37-565 Roźwienica;

- Urzędzie Gminy Rokietnica, 37-562 Rokietnica;
- Urzędzie Gminy Bircza, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2, 37-740 Bircza;
- Urzędzie Gminy Krasiczyn, Krasiczyn 177, 37-7 41 Kra~czyn;

Urzędzie Gminy Krzywcza, Krzywcza 36,37-755 Krzywcza;
- Urzędzie Gminy Dubiecko, ul. Przemyska 10, 37-750 Dubiecko
- Urzędzie Gminy Przemyśl, ul. Borelowskiego 1,37- 700 Przemyśl;
- Urzędzie Miejskim w Przemyślu, Rynek 1,37-700 Przemyśl;
- Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych, ul. Kopernika 1, 38- 700 Ustrzyki Dolne;
- Urzędzie Gminy Fredropol, Fredropol15, 37-734 Fredropol;

5. Ala


