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Warszawa, dnia  46, < ;~ 2016. 	r. 

OBWLES7CZENIE 

Dzia łaj ąc na podstawie art. 12 ust. ł  ustawy z dnia 11 Iipca 2014 r. o zonaunie ustawy Prawo 

geologiczne i g ńrnicze oraz niektórych innych ustmv (Dz.U. z 2014 r. poz. 1133) w zw. z art. 41 ust.. 3 ustawy 

z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze w brzmieniu obowi ązującym w dniu 31 grudnia 2014 

roku (Dz.U. z 2014 r., Nr 613, 587 i 850), oraz w zwi ązku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 t.j.) zawiadamiam o wydaniu na wniosek Polskiego 

Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w dniu  4 Gz C) )   201.6 roku decyzji w przedmiocie zmiany 

koncesji nr 57/92 z dnia 10 grudnia 1992 r. na wydobywanie ropy naftowej i towarzysz ą cego gazu ziemnego 

ze złoża „136brka-Rogi", po łożonego na terenie gminy Choricówka, gminy Miejsce Piastowe oraz miasta 

i gminy Dukla w województwie podkarpackim. Przedmiotem decyzji jest rozszerzenie zakresu koncesji 

o dzia ł alność  związan ą  z wt łaczaniem wód z łożowych uzyskiwanych w trakcie wydobywania kopalin, 

sprostowanie rozbie żności pomi ędzy kopalin ą  zapisan ą  w koncesji, tj. gazem ziemnym, a kopalin ą  faktycznie 

występującą  i wydobywan ą  ze z łoża, tj. gazem ziemnym towarzysz ącym oraz dostosowanie koncesji .do aktualnie 

obowiązujących przepisów prawa. 

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

w toczącym sic postępowaniu uznano w odniesieniu do dzia łalności wykonywanej w granicach nieruchomo ści 

gruntowych - w łaścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomo ści nr 216, 218 i 219 w obrębie łęki 

Dukielskie, 318/30, 318/68, 318/79,  1 157/4. 1157/108,  1 1 57/ 1 19, 1157/121,  1 157/122, 1157/126,  1 157/128, 

1157/129, 1157/131, 1157/246, 1157/247 i 1157/294 w obr ębie Bóbrka, 1337/6 i 1340/6 w obrębie Rogi, 538, 

549, 557/1, 557/3, 557/4, 559/4, 561, 562/1, 562/2, 562/7, 562/8, 562/9, 593/1, 593/2, 595, 597, 598, 599, 610 

i 611 w obrębie Wietrzno,  21 /8, 21/9, 27, 46/5, 46/7.67/1, 166/5, 166/9, 734/5, 735/ 1, 834, 837, 843, 934 i 1012/1 

w obrębie Równe. 

Zawiadamia si ę , iż. strona niezadowolona z decyzji mo że w ci ągu 14 dni od jej doręczenia (stosuj ąc 

odpowiednio przepisy dotycz ące odwo łali) zwróci ć  się  z wnioskiem do Ministra Ś rodowiska o ponowne 

 rozpoznanie sprawy. Zgodnie z art. 49 kpa, doręczenie decyzji uwa ża się  za dokonane po up ływie czternastu dni 

od dnia publicznego og łoszenia. 

Ponadto, zawiadamiani strony o mo ż liwości zapoznania si ę  z aktami sprawy oraz sk ładania wniosków 

i zastrze żeni w siedzibie Ministerstwa Środowiska w Warszawie. (ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa), 

w pokoju nr 127, w godzinach pracy urz ędu (poniedzia łek piątek w godz. 8:15 -- 16:15). Telefon do osoby 

prowadzącej postępowanie: (22) 36 92 835. 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomo ści w Biuletynie Informacji Publicznej na 

stronie internetowej i tablicy og łoszeń  Ministerstwa Ś rodowiska oraz przesiane do obwieszczenia w sposób 

zwyczajowo przyj ę ty przez urz ędy gmin wymienionych powy żej. 
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