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Koronowo, dnia 29. 08. 2013 r.
RGGiOŚ.6220.2.12.2012.2013

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 35 i at. 85, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),
podaję do publicznej wiadomości, że Burmistrza Koronowa w dniu 29 sierpnia 2013 r. na
wniosek firmy FX ENERGY POLAND Sp. z o. o. ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa,
wydał decyzję znak: RGGiOŚ.6220.2.12.201.2013 o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na zmianie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż
ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarze koncesyjnym „Chojnice-Wilcze”.
Z treścią decyzji oraz z uzgodnieniami z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska w Bydgoszczy i z Regionalnym Dyrektorem w Ochrony Środowiska w Gdańsku
można zapoznać się w Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony
Środowiska Urzędu Miejskiego w Koronowie, ul. Plac Zwycięstwa 1, (pok. nr 1,
w dniach i godzinach urzędowania tj.: poniedziałek, środę, czwartek godz. od 7³° do
15³°; we wtorek od 7³° do 17ºº; w piątek od 7³° do 14°°, tel. 52 382 64 41), na zasadach
udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie określonych w dziale II ustawy dnia
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
Nr 199, poz. 1227 ze zm.).
Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane w sposób zwyczajowo przyjęty,
poprzez wywieszenie na urzędowych tablicach ogłoszeń w miejscach realizacji inwestycji
oraz w Urzędu Miejskiego w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1 i przez zamieszczenie na
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koronowie www.bip.koronowo.pl,
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