
Warszawa, dnia 	A G VLicty .) 	2016 r. 

OBWIESZCZENIE 

Działaj ąc na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze 

w brzmieniu obowiązuj ącym w dniu 31 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 613, 587 i 850), w zwi ązku 

z art. 12 ust. l ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy — Prawo geologiczne i górnicze 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1133) oraz w zwi ązku z art. 49 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. Kodeks post ępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 j.t.), nawiązuj ąc 

do toczącego si ę  postępowania wszczętego na wniosek Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. 

w Warszawie w sprawie zmiany koncesji nr 182/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze z łoża 

„Husów — Albigowa — Krasne", po łożonego na terenie gminy Krasne, Trzebownisko, Czarna, Markowa, 

Łańcut, Jawornik Polski, miasta i gminy Kańczuga, miasta Łańcut oraz Rzeszów w województwie 

podkarpackim, uprzejmie informuj ę , że załatwienie przedmiotowej sprawy nie jest mo żliwe w terminie 

okre ś lonym w art. 35 § 3 ustawy Kodeks post ępowania administracyjnego. 

W związku z powyższym, zgodnie z art .  36 § 1 ustawy Kodeks post ępowania administracyjnego, 

zawiadamiam strony niniejszego postępowania administracyjnego, że postępowanie zostaje wyd łużone 

do dnia 15 kwietnia 2016 r. Przed łużenie terminu załatwienia sprawy spowodowane jest konieczno ścią  

wnikliwej analizy materia łu dowodowego. 

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze za strony 

w toczącym się  postępowaniu uznano w odniesieniu do działalno ści wykonywanej w granicach 

nieruchomo ści gruntowych —w łaścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomo ści nr 323, 649, 623, 622, 

64/151, 879, 10, 64/35, 568, 490, 602, 1481, 1511, 1408, 1408. 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomo ści w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie inte rnetowej i tablicy og łoszeń  Ministerstwa Środowiska oraz przes łane 

do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyj ęty przez urz ędy miast i •~ `~.Affivipnych . .wyżej. 
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