
RBcloNALNIy Dynprrron
OcHnoNy ŚnooowlsKA

ulŁoozl
wooś,łz t o .17 .20I2.pT .38 Łódź, dnia24 listopada 2014 r.

OBWIESZCZENIB
Działając na podstawie art. 10 w nviązku z art. 49 ustawy z dnia 14 częrwca 1960 r. Kodeks postęPowania

administracyjnego (tj. Dz.TJ. z 2073 r., poz. 267 ze zm.) rwanej w skrócie k.p.u., mając na uwadze art. 74 ust. 3

ustawy z dnia 3 pńdziernika 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziĘwania na środowisko (tj . DzU . z ż013 r., poz. 1235

ze zm) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn ,,poszukiwanie
irozpoznawanie ńóż gazu ńemnego i ropy naftowej w obszarze,,Wieluń" - zmiana koncesji nt 30l201llp";

informuję, że:
1. Po uchyleniu decyzji Regionalnego Dyrektora 

-Ochrony 
Środowiska w Łodzi Nr I4l20l3 znak:

WooŚ.4210.I7.20I2.PT,30 z dnia 30września2013 r., na mocy decyzji Generalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska z dnia 9 majaż014 t., znak: DOOŚ -oaIL42I0.1ż.2013.mk.2, RDOŚ w Łodzi wzywał
dwukrotnie osobę reprezentującą inwestora (wenvaniami znak: WOOŚ.4210 .17 .20Iż.PT.35 z dnia 30 maja

ż0l4 r. oraz mak WOOS.4210.I7.ż0I2.PT.36 zdnia 19 sierpnia 2014 r.) do potwierdzenia aktlalności
i sprecyzowania treści wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej
inweĘcji. Do czasu wydania niniejszego obwieszczenia RDOŚ wŁodzinie otrzymńodpowiedzi.

2, Z wiedzy urzędowej RDOS w Łodzi wynika, że na wniosek Inwestora postępowanie administracyjne
wsprawie zmiany koncesji rlr 30/20I1/p zdnia2I lipca2011 r. naposzukiwanie ropy naftowej i gazu
ziemnego w obszarze koncesyjnym ,,Wieluń" na podstawie decyzji Ministra Srodowiska znak: DGK-IV-
4770-398l303|4lI4tDK z dnii 24 lipca 2014 r., zostało umorzone decyzją Ministra Środowiska zdnia
ż4lipca 2014 r., nrak: DGK-I\r-4770-398l303I1ll4lDK. Ponadto znajdują się tam także informacje
o zrzeczęniu się przez Inwestora koncesji nr 30lż011lp.

3. Wobec powyższego RDOS w Łodzi zgromadził kompletny mateńał dowodowy umożliwiający
umorzenie postępowania ww. sprawie.

4. Termin do zapoznarlia i wypowiedzenia się, w tym (termin) na składanie uwag i wniosków przez strony
i podmioty na prawach stron do zgromadzonej ,dokumentacji to siedem dni od doręczenia niniejszego
obwieszczenia, Po upĘwie ww. terminu RDOS w Łodzi vłyda decyzję umarzającą sprawę doĘczącą
określenia środowiskowych uwarunkowań dla powyższego przedsięwzięcia.

5. Ze zgromadzonądokumentacj ąmożna zaponlać się w siedzibie RDOŚ w Łodzi, ul. Traugutta ż5, 90-113
Łodź, pok. 1 1 1 8, pn - pt, godz.73o- 153o.

pouczenie
Zawiadomięnię uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Ochrony

Wywieszono w dniach:
Niniejsze obwieszczenie po ogłoszeniu należy niezwłocznie odesłać na adres

pieczęć urzędu.,..,..
Otrrymujądo obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęW (14 dni nie liczac dnia wvwieszenia):

(Q Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach 12. Wójt Gminy Konopnica
2. Burmistrz Wielunia 13. Wójt Gminy Mokrsko
3, Wójt Gminy Rusiec 14. Wójt Gminy Osjaków
4. Wójt Gminy Widawa 15. Wójt Gminy Ostrówek
5, Burmistrz Gminy i Miasta Dzińoszyn 16. Wójt Gminy Wierzchlas
6. Wójt Gminy Kiełczygłów 17. Wójt Gminy Lututów
7. Wójt Gminy Rząśnia 18. Wójt Gminy Lipie
8. Burmistrz Miasta i Gminy Pajęczno 19. Wójt Gminy Miedzrro
9. Wójt Gminy Siemkowice 20. Wójt Gminy Popów
10. Wójt Gminy Biała 2l.Tablica ogłoszeń RDOS w Łodzi
l l. Wójt Gminy CzarnoĄĘ 22. Strona internetowa RDOŚ w Łodzi
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