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Podpis

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA

W KRAKOWIE

00.4221.7 7.2021 .BM Kraków, 19.10.2021 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 I ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w związku z art. 74
ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku ijego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko (t.j. Dz. U. z 2027 r. poz. 247 ze zm.)

zawiadam jam strony postępowania

o wydaniu postanowienia znak: 00.4221.17.2021.BM z dnia 18.10.2021 r.
uzgadniającego pozytywnie w zakresie ochrony środowiska, przed wydaniem decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi gminnej
prowadzonej wzdłuż zachodniego brzegu potoku Czerwonka w m. Białka Tatrzańska
wraz z połączeniem z drogą krajową nr 49”, którego Inwestorem jest Gmina Bukowina
Tatrzańska działająca przez Pełnomocnika.

Z treścią ww. postanowienia można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska w Krakowie (ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, w pok. 809),
w godzinach pracy tut. Dyrekcji, po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem
dyrekcji oraz w siedzibie Urzędu Gminy Bukowina Tatrzańska.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło
publiczne obwieszczenie.
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Podstawa prawna:

- art. 49 I Kpa — „Jeżeli 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 Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji pubIicznej”

- art. 74 ust. 3 ustawy ooś — „Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10,
stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego”
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