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ST-II.4242.5.2014.APa                                                     Stary Sącz, dnia   14.11.2014 r. 

 

OBWIESZCZENIE  

 

Na podstawie art. 36 §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  o którym mowa w art. 77 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.) dla 

przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego odcinka trasy narciarskiej, wyciągu 

krzesełkowego z oświetleniem i zaśnieżaniem, przeniesienie dwóch wyciągów orczykowych, 

budowa budynku górnej stacji wyciągu z małą gastronomią w Krynicy Zdroju, nie nastąpi                         

w terminie wskazanym w zawiadomieniu z dnia 24.09.2014 r.  

Wydanie postanowienia nastąpi po  uzyskaniu ekspertyzy dot. wpływu realizacji ww. 

przedsięwzięcia na zmianę stosunków wodnych.  

Przedmiotowa ekspertyza ma za zadanie dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego sprawy                   

i stanowić będzie uzupełnienie posiadanego materiału dowodowego co pozwoli na dokonanie 

rzetelnej oceny możliwości realizacji 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 Miejskiego w Krynicy Zdroju 

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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