
OŚ. 6220.8.2021                 Stary Sącz, 10 luty 2022 r.  

 

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 63 ust. 5 i ust. 6,  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 o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm), art. 49  ustawy                 

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735                               

z późn.zm.) 

ZAWIADAMIAM  STRONY POSTEPOWANIA: 

w dniu 10 lutego 2022 r. zostało wydane postanowienie  dotyczące zawieszenia 

postępowania  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  

przedsięwzięcia pn: „Eksploatacja kruszywa naturalnego w granicach istniejącego złoża 

„Stary Sącz – Moszczenica” (Pole A) na powierzchni około 12,5 ha, na działkach nr 251/1, 

253/1, 255/7, 255/8, 3946/3, 3946/4, 256/6, 256/7, 257/8, 257/9, 258/6, 259, 260, 261, 262, 

263, 264, 265, 266/1, 267/1, 267/4, 268/1, 269, 270, 271/2, 272/14, 273, 275, 276, 277/3, 278/9, 

278/11, 279/1, 279/2, 282/7, 283, 284, 285/1, 285/2, 286/1, 286/2, 287/1, 287/2, 288/6, 288/7 

położonych w obrębie Stary Sącz, gm. Stary Sącz”, do czasu przedłożenia przez 

wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.        

 

Stosownie do art. 10 Kpa stronom przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium 

postępowania, w tym do składania uwag i wniosków. Strony mogą zapoznać się                                

z treścią dokumentu, w tym opiniami organów dotyczącymi przedmiotowego przedsięwzięcia 

w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu, pok. nr 11 Referat Ochrony Środowiska, w godzinach: 

poniedziałek 8:30-16:30, wtorek-piątek 7:30-15:30 

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia. 

 

Z upoważnienia BURMISTRZA 
          /--/ 

             mgr inż. Kazimierz Gizicki 

            ZASTĘPCA BURMISTRZA 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie:  

- na stronie internetowej gmin: Stary Sącz  

- w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stary Sącz,  

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu  

- na tablicy ogłoszeń w rejonie przedsięwzięcia 


