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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA

W KRAKOWIE

00.4240.1.251.2015.TP
Kraków, dnia 03.07.2015 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 póz. 267 j. t. ze zm.), w związku z 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 ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. póz.
1235 j. t. zezm.)

zawiadamiam strony postępowania

o wydaniu o p i n i i znak: OO.4240.1.251.2015.TP z dnia 03.07.2015 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Krakowie, stwierdzającej brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko dla przedsięwzięcia, pn.: „Remont gazociągu relacji Zederman-Tworzeń o dlugości ok. 600 m
w Olkuszu w zakresie budowy gazociągu DN MOP 5,5 MPa "

Z treścią ww. opin i i można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Krakowie (Plac Na Stawach 3, 30-107 Kraków), w godzinach od 8:00 do 14:00 oraz w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy Olkusz.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia
od wywieszenia obwieszczenia.

'L up. Regionalnego Dyr
Obrony Środowiska w Krakowi

Wywieszono dnia

Zdjęto dnia

Piec/eć urzędu:

-wach 3

1'odslawa prawna
74 ust. 3 ustawy OOŚ ...leżeli l iczba stron w postępowaniu o w y d a n i e decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20. stosuje sii; przepis
art. 49 Kpa"
arl. 49 Kpa ..Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez, obwieszczenie lub w inny
zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po u p ł y w i e czternastu dni od dnia publicznego oglos/.enia".
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