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Z A W I A D O M I E N I E
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Kpa, 
w związku z art. 74  ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z 
dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2022r., poz. 1029)

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu

zawiadamia strony postępowania o wydaniu, w dniu 17.08.2022 r., decyzji nr 
WOOŚ.4203.8.2015.ES/MP o umorzeniu, wszczętego na wniosek Mazovia Energy 
Resources Sp. z o.o. 00-024 Warszawa Al. Jerozolimskie 30 postępowania w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia pn. 
„Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obrębie obszaru 
koncesyjnego Kluczbork”.

Treść ww. decyzji została udostępniona 17.08.2022 r., w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie podmiotowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w 
Opolu, na okres 14 dni.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Opolu, ul. Firmowa 1, p. 4.23. po uprzednim uzgodnieniu terminu pod 
numerem 77 45 26 230. 
Dodatkowo kopia decyzji jest dostępna w Urzędzie Gminy Radłów.

Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, w 
terminie 28 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia (dnia wywieszenia 
zawiadomienia nie wlicza się do okresu 28 dni).

Zgodnie z zapisami art. 107 § 1 pkt 7) Kpa, strony mają prawo do zrzeczenia się 
odwołania wobec tut. organu. Zrzeczenie, o którym mowa wyżej, następuje w formie 
oświadczenia.  Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do 
wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i 
prawomocna.

Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni

Alicja Majewska
Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Opolu
/ – podpisany cyfrowo/

 

Wywieszono w …................................................... na okres od  …....................................... do …………………….………………………..

(podać miejsce wywieszenia                                                                                        (podać daty)                                                (podpis)
np. tablica ogłoszeń lub nazwa ulicy)
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