
Warszawa, dnia 04-07-2019 r.

OBWIESZCZENIE

Zawiadamiam[2,3,4], że zostało zakończone postępowanie toczące się na wniosek spółki Polskie 
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA z siedzibą w Warszawie w przedmiocie zmiany koncesji nr 
160/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża „Dzików”, położonego na terenie gminy wiejskiej 
Stary Dzików w województwie podkarpackim.

Zawiadamiam strony przedmiotowego postępowania administracyjnego o możliwości 
zapoznania się z aktami sprawy oraz składania wniosków i zastrzeżeń w siedzibie Ministerstwa 
Środowiska w Warszawie (ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa), w pokoju nr 146, w godzinach 
pracy urzędu (poniedziałek – piątek w godz. 8:15 – 16:15) w terminie 3 dni od uznania niniejszego 
zawiadomienia za doręczone tj. po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Za strony[1] w toczącym się postępowaniu uznano właścicieli (użytkowników wieczystych) 
nieruchomości nr: 197/1, 225/1, 228/3, 512/3, 527/3, 561/7, 561/9, 577/2, 647/1, 684/1, 684/2, 711/98, 
711/100, 711/102 w obrębie ewidencyjnym Nowy Dzików; 1486, 1579/1, 1988, 2024/1, 2040, 2077 
w obrębie ewidencyjnym Stary Dzików jednostki ewidencyjnej Stary Dzików – w granicach których 
ma być wykonywana zamierzona działalność.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Ministerstwa Środowiska oraz przesłane do 
obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty przez urzędy ww. gmin.

Podstawa prawna:

[1] art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze w brzmieniu obowiązującym w 
dniu 31 grudnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 613, 587 i 850)
[2] art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze w brzmieniu obowiązującym w 
dniu 31 grudnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 613, 587 i 850)
[3] art. 8 ust. 4 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 ze zm.)
[4] art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 2096 ze zm.) 
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