Maków Podhalański, 30.08.2012 r.
GK. 6220.11.8.2012

Obwieszczenie
Zgodnie z art. 10 §1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego, (Dz. U. z 2000 r, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi
zmianami) w związku z rozpatrywaną sprawą w przedmiocie oceny oddziaływania na
środowisko przedsięwzięcia pn.
Inwestycja:Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w ramach
koncesji nr 30/2009/p „Jordanów” (część bloku koncesyjnego nr 432),
wykonywanym metodą otworów wiertnicznych o głębokości większej niż 1000 m.

Inwestor:

Energia Karpaty Wschodnie Sp. z o.o., Sp. kom.
ul. Śniadeckich 17,
00-654 Warszawa,

Burmistrz Makowa Podhalańskiego zawiadamia
o zebraniu dodatkowych materiałów w przedmiotowym postępowaniu, tj:
- w dniu 18.07.2012 r. Inwestor przedłożył opracowanie dotyczące emisji zanieczyszczeń do
powietrza związanej z wierceniem otworu oraz opracowanie dotyczące emisji hałasu do
środowiska związanej z wierceniem otworu;
- w dniu 10.08.2012 r. otrzymano opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Krakowie w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko (znak OO.4240.1.302.2012.EK z 06.08.2012r.);
- w dniu 28.08.2012 r. Inwestor przedłożył wyjaśnienia dotyczące inwestycji związane z
potencjalną lokalizacją otworów wiertnicznych na terenie obszaru i terenu górniczego złoża
wód leczniczych „Rabka – Zdrój”;
Zgodnie z art. 10 k.p.a. stronie przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium
postępowania, w tym również w postępowaniach prowadzonych przez organy uzgadniające,
w szczególności możność wypowiedzenia się co do przeprowadzonych dowodów.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez
zamieszczenie na tablicach ogłoszeń oraz stronach internetowych Urzędów Gmin leżących na
obszarze koncesji nr 30/2009/p „Jordanów”, wg rozdzielnika znajdującego się w aktach
sprawy.
Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z
materiałem dowodowym tj. wnioskiem inwestora i w tym przedmiocie wnieść ewentualne
uwagi i wnioski w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim lub we właściwym
miejscowo Urzędzie Gminy, w terminie 21 dni od dnia podania niniejszego obwieszczenia do
wiadomości publicznej.

Burmistrz Makowa Podhalańskiego
Otrzymują:
1. Wójtowie/Burmistrzowie wg rozdzielnika
2. Strony biorące udział w postępowaniu tj. właściciele nieruchomości położonych w obszarze
koncesji Jordanów 30/2009/p – wg mapy „ lokalizacja koncesji na tle podziału
administracyjnego” w trybie art. 49 KPA (Obwieszczenie)
3. Inwestor;
4. A/a.

