Popielów 07.12.2011r
ITR.6220.06.2011.MM
(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

OBWIESZCZENIE
WÓJTA

GMINY W

O WSZCZĘCIU

POPIELOWIE

POSTĘPOWANIA

W związku z art. 61 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r , poz.
1071, ze zmianami) ust. 74 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.);
zawiadamiam
że w dniu 25.11.2011r zostało wszczęte na wniosek strony - Mazovia Energy Resources Sp.
z

o.o.,

00-024

Warszawa,

Al.

Jerozolimskie

30

postępowanie

administracyjne

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na.:
„ Poszukiwaniu i rozpoznaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obrębie obszaru
koncesyjnego POPIELÓW ”
Jednocześnie zawiadamia się o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu
z wnioskiem o opinię dla przedmiotowego postępowania.
Zgodnie z §3 ust.1 pkt 43 lit d, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2004 r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
oraz

szczegółowych

uwarunkowań

związanych

z

kwalifikowaniem

przedsięwzięcia

do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianą
w Dz. U z dnia 24 maja 2005 r., Nr 92, poz. 769 z pózn. zmianami) przedmiotowe
przedsięwzięcie zaliczane jest

do przedsięwzięć

mogących

potencjalnie znacząco

oddziaływać na środowisko – poszukiwanie lub rozpoznanie złóż kopalin wykonywane
metodą otworów wiertniczych o głębokości większej niż 1 000 m.
Przedmiotowe inwestycja zrealizowana będzie na terenie gmin: Lubsza, Namysłów,
Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Domaszowice, Komprachcice, Korfantów, Lewin
Brzeski, Łubniany, Opole, Murów, Niemodlin, Pokój, Popielów, Prószków, Skarbimierz,
Świerczów, Tułowice, Turawa, Wołczyn.

Zgodnie z art. 75 ust 4 w/w ustawy w przypadku przedsięwzięcia wykraczającego
poza obszar jednej gminy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje Wójt
Gminy, na obszarze której

znajduje się

największa część terenu, na którym ma być

realizowane przedmiotowe przedsięwzięcie, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami,
burmistrzami i prezydentami miast.
Postanowienie

w sprawie obowiązku sporządzenia raportu –

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko bądź

obowiązku

braku takiej konieczności

zostanie wydane niezwłocznie w momencie otrzymania opinii organów uzgadniających
i dochowaniu terminu wskazanego na zapoznanie się dokumentami sprawy.
Jednocześnie zawiadamia się

wszystkich zainteresowanych o możliwości

zapoznania się z dokumentacją sprawy ( dostępna w siedzibie Urzędu Gminy
w Popielowie, parter pok. nr 12 ) , składania uwag i wniosków w formie pisemnej w
Urzędzie Gminy

w Popielowie w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego

obwieszczenia.
Wszystkie

wnioski

zostaną

rozpatrzone

przed

wydaniem

decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wywieszono w dniach :
Od dnia 08.12.2011r do ……………………………
( miejsce i data wywieszenia, podpis osoby umieszczającej obwieszczenie )

Wójt Gminy Popielów
\-\ Dionizy Duszyński

Otrzymują:
1
2
3.

Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Popielowie
BIP - Urząd Gminy w Popielowie
Zainteresowane strony – zgodnie z art. 75 ust 3 i 4 ustawy OOŚ - wg rozdzielnika

