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Zawiadomienie 

o zakończeniu postępowania dowodowego  w sprawie wydania  
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

Zgodnie z art. 10 § 1, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) – dalej Kpa, oraz  w związku  
z 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.2013.1235 j.t. ze zm.) – dalej ustawy ooś. 

zawiadamiam strony postępowania 

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa nowego 
połączenia miasta Nowy Sącz – Stary Sącz jako alternatywy dla dotychczasowego 
przebiegu drogi krajowej nr 87”  oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia  przed 
wydaniem decyzji, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań                        
w sprawie.  

 
Inwestorem przedsięwzięcia jest Prezydent Miasta Nowego Sącza działający przez 

pełnomocnika P. Jarosława Ślęzak. 

Z aktami sprawy można zapoznać się w pokoju nr 5 w Wydziale Spraw Terenowych 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Starym Sączu przy ul. Daszyńskiego 3,                      
w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. 
   

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie RDOŚ Wydział Spraw Terenowych w Starym 
Sączu,  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Nowego Sącza  i  w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Starym Sączu  oraz umieszczone na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Krakowie:  http://krakow.rdos.gov.pl . 
 

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

Z up. Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Krakowie 

(-) 
Mgr Piotr Garwol 

Naczelnik Wydział Spraw Terenowych  
w Starym Sączu 



 
 

 

 
 
Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (na okres 14 dni od dnia wywieszenia) w:  
 

1. RDOŚ Kraków ,Wydział  Spraw Terenowych w Starym Sączu , 
2. Urzędzie Miasta Nowego Sącza, 33-300 Nowy Sącz, Rynek 1 
3. Urzędzie  Miejskim w Starym Sączu, 33-340 Stary Sącz, ul. Stefana Batorego 25 

 
 
Wywieszono dnia …………………………………. 
 
 
Zdjęto dnia ………………………………………... 
 
 
 
 
Otrzymują: 
 

1. P. Jarosław Ślęzak, Sweco Polska Sp z o.o., 31-542 Kraków, ul. Mogilska 25 
2. Strony postępowania powiadomione w trybie art. 49 K.p.a.  – tablica ogłoszeń UM 

Nowy Sącz, UM w Starym Sączu i tablica ogłoszeń RDOS Wydział Spraw 
Terenowych,  

3. ST.II a/a 
 

 
 
 
 
Podstawa prawna 
10 § 1 Kpa „Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium 
postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi ć im wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i 
materiałów oraz zgłoszonych żądań”  
74 ust. 3 ustawy OOŚ „Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kpa 
art. 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 upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”. 


