
Stary Sącz, 18.03.2022 r.
OŚ.6220.10.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.  10, art.  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735 ze zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa
ul. Stefana Wyszyńskiego wraz z rozbudową ulicy Podegrodzkiej  w Starym Sączu” na wniosek
Gminy Stary Sącz działającej przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Waniczka F.U.H „Renowa” ul.
Słoneczna  9,  33-440  Kluszkowce,  z  dnia  13.12.2021  r.  (prezentata  urzędu:  14.12.2021),
uzupełniony w dniu 13.01.2022 i 24.02.2022 r.

zawiadamiam strony postępowania administracyjnego:

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wyraziło opinię, że przedsięwzięcie nie wymaga
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – pismo znak: KR.ZZŚ.3.435.10.2022.WR
z dnia 26.01.2022 r.,
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał opinię Sanitarną nr 32/22, w której stwierdził,
że  przedmiotowe  przedsięwzięcie  nie  wymaga  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na
środowisko pismo znak: NNZ.90831.10.2022.MMa z dnia 11.03.2022 r.,
-  Regionalny  Dyrektor  Ochrony  Środowiska  w  Krakowie,  postanowieniem  znak:  ST-
II.4220.9.2022.GK  z  dnia  17.03.2022  r.,  wyraził  opinię  w  sprawie  braku  konieczności
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia,
- zakończono postępowanie dowodowe w przedmiotowej sprawie,
-  stronom  przysługuje  prawo  do  czynnego  udziału  w  każdym  stadium  postępowania,
wypowiedzenia  się  co  do  zebranych  dowodów  i  materiałów  oraz  zgłoszonych  żądań  przed
wydaniem decyzji,
-  z  dokumentacją  ww. sprawy można się  zapoznać w Urzędzie  Miejskim w Starym Sączu,  ul.
Stefana Batorego 25 – pok. 11 Referat Ochrony Środowiska, w terminie 3 dni od daty doręczenia
niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie  z  art.  49  Kpa  obwieszczenie  uważa  się  za  doręczone  po  upływie  14  dni  od  dnia
publicznego ogłoszenia.
 

Z upoważnienia Burmistrza
SEKRETARZ GMINY

(--)
mgr Daniel Śmierciak

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie:
- na stronie internetowej gminy Stary Sącz,
- w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stary Sącz
- na tablicy ogłoszeń w tutejszym Urzędzie,
- na tablicy ogłoszeń w Starym Sączu, rejon przedsięwzięcia.


