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W KRAKOWIE

OO.4220.1.308.2018.BM Kraków, dnia 07 LIS.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 36 i i art. 49 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 t.j.), w związku z art. 64 ust. 1 pkt Ii art. 74 ust. 3
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaywania na środowisko (Dz. U.
z 201$ r. poz. 2081 t.j.),

zawiadamiam,

że wniosek Burmistrza Miasta Zakopane znak; WOŚ.6220.12.2012 z dnia 1l.10.2018r., doty
czący opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia pn.:
a) „Przebudowa i rozbudowa zbiornika retencyjnego — technologicznego, wraz z budową

pomieszczeń pompowni, pomieszczeń sterowni oraz doprowadzeniem i rozprowadzeniem
wody rurociągami tiocznymi, instalacja elektryczną, zlokalizowanego na działkach ewid.
342, 368, 369, obr 11 przy ul. Piłsudskiego w Zakopanem”,

b) „Budowa ujęcia wodnego na potoku „Bialy” dla zaśnieżania parku sportowo —

rekreacyjnego wraz z instalacją energetyczną lokalizowanego na dz. ewid. 421, 422, 520
obr 9 przy ul. Droga do Białego w Zakopanem”, nie może być załatwiony w terminie okre
ślonym w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku (...) oraz w art. 35 Kpa.

W chwili obecnej trwa analiza karty informacyjnej przedsięwzięcia.
Ponadto ze względu ze na lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia w otulinie Tatrzańskiego
Parku Narodowego zwrócono się to Dyrekcji Tatrzańskiego Parku Narodowego o zajęcie stanowi
ska odnośnie wpływu planowanego przedsięwzięcia na Tatrzaiiski Park Narodowy.

Wskazuje się nowy termin zalatwienia sprawy:
Przedmiotowa sprawa zostanie załatwiona w terminie dwóch tygodni od momentu uzyskania sta
nowiska od Dyrekcji Tatrzańskiego Parku Narodowego.
Jednocześnie informuję o prawie do wniesienia ponaglenia na mocy art. 37 k.p.a.
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1. Urząd Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane, „Y „caIjsta
2. Wojciech Stryczula, ul. Strzelców podha1aiskich 6, 34-5 11 Kościelisko - Pełnomocnik (działający w imieniu Inwestora.

Parku Odskocznia Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 38, 34-500 Zakopane),
ci) Pozostałe strony postępowania zawiadamiane w trybie art. 49 I Kpa,

4. OO.BM. ala.

Podstawa prawlia:
- art. 36 „„ I Kpa - „O każdym przypadku niezałatwienia spra w terminie organ administracji publicznej jest
obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pou
czając o prawie do wniesienia ponaglenia „
-art. 37 1. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:
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1)nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 tub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym
zgodnie z art. 36 I (bezczynność,);
2,)postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia spray (przewlekłość,),

2. Ponaglenie zawiera uzasadnienie.
„„ 3.Ponaglenie wnosi się:
1) do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie;
2) do organu prowadzącego postępowanie —jeżeli nie ma organu wyższego stopnia
- art. 64 ust. 1 pkt 1 - „ Postanowienia, o których mowa w art. 63 ust. li 2, wydaje się po zasięgnięciu opinii regio
natnego dyrektora ochrony środowiska „
- art. 49 I Kpa —„ Jeżeti przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach
organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego
ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Pu
blicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej „
- art. 74 ust. 3 ustawy ooś - „Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowa
niach przekracza 20, stoszje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego „.


