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REGIONALNY DYREKTOR  
OCHRONY ŚRODOWISKA

     w OPOLU

WOOŚ.4203.6.2015.ES/MP Opole, dnia  30 maja 2022 r.
      

         DECYZJA   

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) dalej Kpa,  w związku z art. 63 ust.5a 
ustawy z dnia 3 październik 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2022r., poz. 1029) po rozpatrzeniu wniosku Mazovia Energy Resources Sp. z o.o. 
00-024 Warszawa Al. Jerozolimskie 30     

orzekam

umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia pn. „Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy 
naftowej i gazu ziemnego w obrębie obszaru koncesyjnego Popielów”.
 

Uzasadnienie

Mazovia Energy Resources Sp. z o.o., wnioskiem bez numeru z dnia 24.11.2011r., 
zwróciła się  do Wójta Gminy Popielów o  wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. cyt.: „Poszukiwanie i 
rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obrębie obszaru koncesyjnego 
Popielów”.

Przedmiotowe przedsięwzięcie, zgodnie z  § 3 ust. 1 pkt 43 lit. c) (poszukiwanie lub 
rozpoznawanie złóż kopalin wykonywane metodą otworów wiertniczych o głębokości 
większej niż 1000 m, na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w 
art. 6 ust. 1 pkt 1-3 i 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach 
form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy), rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.), zaliczono do przedsięwzięć 
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
W chwili obecnej obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w 
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019 
poz.1839), które zastąpiło ww.  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. 
Zgodnie z zapisami §  4 tego rozporządzenia  „Do przedsięwzięć, w przypadku których przed 
dniem wejścia w życie rozporządzenia wszczęto i nie zakończono przynajmniej jednego z 
postępowań w sprawie decyzji, zgłoszeń lub uchwał, o których mowa w art. 71 ust. 1 oraz 
art. 72 ust. 1-1b 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, stosuje się przepisy dotychczasowe”. 

https://sip.lex.pl/#/document/17091515?unitId=art(6)ust(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17091515?unitId=art(6)ust(1)pkt(5)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17091515?unitId=art(6)ust(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT
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Wójt Gminy Popielów po uzyskaniu opinii:
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4241.431.2011.Wl z 

03.04.2012r. o potrzebie przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko,
- Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nr 

NZ.9022.4.46.2011.JW z 28.12.2011r. o potrzebie przeprowadzenia oceny odziaływania 
na środowisko,

w  postanowieniu nr ITR.6220.10.2011.MM z 24.04.2012r.  orzekł o potrzebie 
przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko ustalając równocześnie wymagany 
zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

Z dniem 1 stycznia 2015r., weszła w życie zmiana ustawy OOŚ, zgodnie z którą na 
podstawie art. 75 ust. 1 pkt 1 litera j), regionalny dyrektor ochrony środowiska stał się 
organem właściwym do wydania decyzji środowiskowej dla cyt. „przedsięwzięć polegających 
na poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż kopalin lub na wydobywaniu kopalin ze złóż, o 
których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i 
górnicze, prowadzonych na podstawie koncesji”.

 W związku z powyższym, Wójt Gminy Popielów, przy piśmie nr 
ITR.6220.10.2011.MM/2012.2015 z 05.05.2015r., przekazał Regionalnemu Dyrektorowi 
Ochrony Środowiska w Opolu (dalej RDOŚ w Opolu) akta przedmiotowej sprawy.

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewidziano: poszukiwanie i 
rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obrębie koncesyjnym „Popielów”. 
Głównym celem prac poszukiwawczych na omawianym obszarze miały być złoża gazu 
ziemnego określanego jako gaz w łupkach, a także złoża gazu zamkniętego. Na obszarze 
koncesyjnym Popielów potencjalnym zbiornikiem gazu w łupkach są osady mułowcowo -
ilaste dolnego karbonu, a dla gazu zamkniętego osady piaszczyste dolnego karbonu.

Rozpoznawanie złóż węglowodorów w obrębie ww. obszaru koncesyjnego  
przewidziano podzielić na 4 fazy, których łączny czas trwania miał wynieść 5 lat. 

Wykonywane w poszczególnych fazach prace miały obejmować między innymi:
 analizy archiwalne danych geologicznych;
 wykonanie zdjęć sejsmicznych;
 prace wiertnicze.

Prace wiertnicze miały objąć wykonanie  1 tzw. otworu obligatoryjnego i 1 tzw. otworu 
opcjonalnego (Faza 3) oraz  1 tzw. otworu opcjonalnego (Faza 4). 
Lokalizację otworów planowano w sąsiedztwie wsi Osiek Duży (otwór obligatoryjny), 
Świerczów (pierwszy otwór opcjonalny) oraz w rejonie wsi Jagienna, Kozuby, Domaradz i 
Zabieniec (drugi otwór opcjonalny).

Z informacji uzyskanych z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS 0000290156 
wynika, że 15.05.2019r. nastąpiło wykreślenie spółki Mazovia Energy Resources Sp. z 
o.o. 00-024 Warszawa Al. Jerozolimskie 30, z Krajowego Rejestru Sądowego. 

Powyższe oznacza konieczność umorzenia przedmiotowego postępowania w trybie 
art. 105 ww. ustawy Kpa gdyż  likwidacja spółki prowadzi do nieusuwalnego braku 
wymaganych przesłanek procesowych. Niedopuszczalne jest bowiem prowadzenie dalszego 
postępowania z udziałem strony nieistniejącej, tym bardziej, gdy "z góry" wiadomo, że jej 
ogólnego następcy prawnego - wskutek wykreślenia strony (osoby prawnej) z Krajowego 
Rejestru Sądowego - nie ma i nie będzie. 

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, 
za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, w terminie 14 dni 
od daty jej doręczenia.
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Równocześnie, zgodnie z zapisami art. 127a ustawy 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.

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

 

Otrzymują:
1) Mazowia Energy Resources Sp. z o.o.

00-024 Warszawa 
ul. Al. Jerozolimskie 30

2) Pozostałe strony poprzez zawiadomienia zgodnie z art. 49 Kpa
3) Aa.

Do wiadomości:
1) Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
2) Wójt Gminy Popielów

Sprawę prowadzi Maria Piekarz tel: 077 45 26 235


		2022-05-30T06:26:14+0000
	Alicja Majewska




