URZĄD MIEJSKI
34.220 Maków Podhalański
woj. małopolskie

Maków Podhalański, 17.10.2014 r.

GK.6220.11.20.2012

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) Burmistrz Makowa Podhalańskiego zawiadamia o wydaniu decyzji z dnia
10.10.2014 r. znak GK.6220.11.19.2012 o umorzeniu postępowania w sprawie 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 0.0., Sp. kom.
ul. Mokotowska 1,
00-640 Warszawa,

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.
z UP. B u r m i s t r z a

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. Fundacja „Czysta Energia", ul Piękna 15, 00-549 Warszawa;
5. Fundacja „Greenings Poland" ul. Sielska 17a, 60 - 129 Poznań;
6. A/a.

Maków Podhalański, 10.10.2014

BURMISTRZ * * '
:

Makowa

Na podstawie art. 123 § 1, art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks
postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami),
a także art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t)., w związku z wycofaniem w dniu 07.04.2014 r. przez
Inwestora wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowani ach dla
przedsięwzięcia pn. 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. Mokotowska 1, 00-640
Warszawa,

Burmistrz Makowa Podhalańskiego
orzeka:

Umarzam jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.
UZASADNIENIE
W dniu 04.06.2012 r. do Burmistrza Makowa Podhalańskiego wpłynęło pismo Wójta
Gminy Raba Wyżna znak GR0.6220.4.2012 z dnia 31.05.2012r. , przekazujące wniosek z dnia
24.05.2012 r. o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia wydaną przez Wójta Gminy Raba Wyżna znak GRO:7624-1/9/2007 z dnia
01.10.2008r.
Badając możliwość zmiany decyzji wydanej przez Wójta Gminy Raba Wyżna przez
Burmistrza Makowa Podhalańskiego stwierdzono, co następuje:
a) Zgodnie z art. 75 ust 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z dnia 7 listopada 2008 r.), decyzję o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia wykraczającego poza obszar
jednej gminy wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) na którego obszarze właściwości
znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie.
Przepis ten stosuje się także w postępowaniu dotyczącym zmiany decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach (art. 87 ww ustawy).
b) Zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. z 2000r, Dz.U. Nr 98, poz 1071 ze zm), decyzję ostateczną może
zmienić organ administracji, który ją wydał, jeżeli nie sprzeciwia się temu przepis
szczególny.
Jak wynika z karty informacyjnej przedsięwzięcia dołączonej do wniosku z dnia 24.05.02012r. o
zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
Inwestor opisał obszar koncesji „Jordanów" na łączną powierzchnię 666,07km2 a największą
obszarowo powierzchnię zajmuje gmina miejsko - wiejska Maków Podhalański (97,56 km2).
Dotychczasowa decyzja o środowiskowych znak GRO:7624-1/9/2007 z dnia 01.10.2008r. Wójta
Gminy Raba Wyżna obejmowała obszar koncesji Jordanów 672,86 lem2 i wskazywała największą
obszarowo gminę Raba Wyżna.
Mając na uwadze przywołaną wyżej regulację art. 155 ustawy kodeks postępowania
administracyjnego stwierdzono, że dla opisanego przez Inwestora przedsięwzięcia koniecznym
jest złożenie wniosku o wydanie nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Wobec powyższego pismem z dnia 19.06.2012 r. znak GK.6220.11.1.2012 r. Burmistrz Makowa
Podhalańskiego wezwał Inwestora do zajęcia stanowiska czy dotyczy on wydania nowej decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach.

Pismem z dnia 22.06.2012 r., które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w dniu 26.06.2012 r.
inwestor wniósł o zmianę przedmiotu wniosku o zmianę istniejącej decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach na wniosek o wydanie nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko, w przypadku gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 k.p.a. przewidujący powiadomienie
stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej
miejscowości sposób publicznego ogłaszania.
Obwieszczeniem znak GK.6220.11.2.2012 z dnia 09.07.2012 r. zawiadomiono o
wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia, o uprawnieniach i
obowiązkach stron postępowania wynikających z kodeksu postępowania administracyjnego.
W toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia j.w., postanowieniem znak GK.6220.11.9.2012 z dnia 30.08.2012 r.
Burmistrz Makowa Podhalańskiego stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia jw. na środowisko i nałożył na inwestora obowiązek sporządzenia raportu
zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z dnia 7 listopada 2008 r. ze
zm.). Zgodnie z przepisem art. 63 ust. 5 ww. ustawy Burmistrz Makowa Podhalańskiego
postanowieniem znak GK6220.11.12 z dnia 24.10.2012 r. zawiesił przedmiotowe postępowanie
do czasu przedłożenia przez Inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Natomiast w dniu 07.04.2014 r. Inwestor wycofał wniosek z dnia 22 czerwca 2012 w
sprawie wydania przedmiotowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Wobec wycofania wniosku należy uznać, że postępowanie stało się bezprzedmiotowe.
Zgodnie z art. 105§ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, gdy postępowanie z
jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji
publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części.
Informację o wycofaniu wniosku podano do publicznej wiadomości stronom
postępowania obwieszczeniem 30.05.2014 r. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne
uwagi ani wnioski.
Wobec powyższego należy orzec jak w sentencji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Krakowie, ul. J. Lea 10, wniesione za pośrednictwem Burmistrza Makowa Podhalańskiego, w
terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.
Z up. Burmistrza

Otrzymują:
1.
Inwestor
2.
Strony postępowania w trybie art. 49 k.p.a;
3. Fundacja „Czysta Energia", ul Piękna 15, 00-549 Warszawa;
4.
Fundacja „Greenings Poland" ul. Sielska 17a, 6 0 - 129 Poznań;
5.
A/a.
Do wiadomości:
1.RDOŚ w Krakowie;
2. PPIS w Suchej Beskidzkiej;

^Terown*
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