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ST-II.4210.4.2014.APa  Stary Sącz, dnia  07.11.2014 r. 
 
 
 

 

OBWIESZCZENIE 

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, działając na podstawie  

art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 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.) 

informuje 

 

o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi gminnej                   

o podwyższonym standardzie, Nowy Sącz (ul. Jagodowa) – Chełmiec –Brzezna” 
realizowanego w części na terenie zamkniętym PKP. 

Postępowanie w niniejszej sprawie zostało wszczęte w dniu 02.04.2014 r., na wniosek Gminy 

Chełmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec. 

Planowane zamierzenie inwestycyjne jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego postanowieniem Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 30.05.2014 r. stwierdzono potrzebę 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do 

wydania decyzji w tej sprawie jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, 

zaś organem biorącym udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwym do wydania 

opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu. 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania  

się z dokumentacją sprawy tj. wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia wraz z wymaganymi prawem załącznikami, 

opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu, 

postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, raportem o oddziaływaniu 

ww. przedsięwzięcia na środowiska wraz z jego uzupełnieniem oraz o możliwości składania 

uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu, w terminie od 

27.11.2014r. do 18.12.2014 r. w siedzibie Wydziału Terenowego Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska w Krakowie przy ul. Daszyńskiego 3, 33-340 Stary Sącz,  w godz. od 

8ºº- do 15ºº.  

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Krakowie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
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Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na 

tablicy ogłoszeń w siedzibie RDOŚ Wydział Spraw Terenowych w Starym Sączu i na tablicy 

ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Chełmcu, Urzędzie Gminy w Podegrodziu, Urzędzie Miasta 

Nowy Sącz oraz na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska                           

w  Krakowie www.krakow.rdos.gov.pl  
 
 
 
 

z up. Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Krakowie 

(-) 
mgr Piotr Garwol 

Naczelnik Wydziału Spraw Terenowych 
w Starym Sączu 
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