REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KRAKOWIE
Stary Sącz, dnia

ST-II.4207.32.20]7.GK

25 SSE. 217

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 10 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z artykułem 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziate społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U.2017. 1405 j.t.) dalej ustawy ooś.
—

zawiadamiam

strony postępowania, że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego
zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia
pt: „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wysowa Zdrój w gm..
Uście Gorlickie”, wydane zostało w dniu 25 sierpnia 2017 r. postanowienie znak: ST
Ił.4207.32.2017.GK o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na
środowisko dla w.w. przedsięwzięcia.
Na postanowienie nie siuży zażalenie.

Z treścią postanowienia można się zapoznać w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Krakowie, Wydział Spraw Terenowych w Starym Sączu ul. Daszyńskiego 3,
w godz. od 8°°- do 1 5°° od poniedziałku do piątku.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od
dnia publicznego ogłoszenia.
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1. P. Janusz Kostecki, Pracownia Projektowa KAN EKO, 38-3 00 Gorlice, ul. Biecka 9B,
2. Strony postępowania powiadomione w trybie art. 49 K.p.a. tablica ogłoszeń: UG Uście
Gorlickie i tablica ogłoszeń RDOS Wydział Spraw Terenowych w Starym Sączu,
3. ST.IIaJa
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 Gminy w Uściu Gorlickim, 38-315 Uście Gorlickie 80
Wywieszono dnia
Zdjęto dnia
33-340 Stary Sącz, Daszyńskiego 3, * tel. +48 (018) 446 09 0$
e-mail: sekretariat.starysacz(rdos.%oy.pI; www.krakow.rdos.2oy.pl

Podstawa prawna
10
Kpa .„Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium
postępowania. a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i
materiałów oraz zgłoszonych żądań”
74 ust. 3 ustawy OOS „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”.

