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ST-II.4210.4.2014.APa                                                     Stary Sącz, dnia   13.05.2014 r. 

 

OBWIESZCZENIE  

 

Na podstawie art. 36 §1, art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) w związku z artykułem 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 oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, 

poz.1235 ze zm.) 

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie 

 

zawiadamia 

 

strony postępowania, że wydanie postanowienia dotyczącego obowiązku przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia  pn. „Budowa drogi gminnej o podwyższonym 

standardzie, Nowy Sącz (ul. Jagodowa) – Chełmiec –Brzezna”, nie nastąpi  w terminie 

określonym w art. 65 ust. 1 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 (Dz. U. z 2013, poz.1235 ze zm.). Jednocześnie zawiadamiam, że 

postanowienie zostanie wydane do dnia 31.05.2014 r. 

Nowy termin załatwienia sprawy wynika z konieczności uzupełnienia przedmiotowego 

postępowania o podanie do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej: 

www.krakow.rdos.gov.pl obwieszczenia o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji                                     

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.  

        
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na 

tablicy ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w siedzibie Wydziału Spraw 

Terenowych w Starym Sączu, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Podegrodzie, Urzędu 

Gminy Chełmiec oraz Urzędu Miasta Nowy Sącz oraz umieszczone na stronie internetowej 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie www.krakow.rdos.gov.pl. 

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia 

publicznego ogłoszenia.  
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Ochrony Środowiska w Krakowie 
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