
OŚ. 6220.7.2022                                               Stary Sącz, 04.05.2022 r.  

 

 

OBWIESZCZENIE 
                                       

 Na podstawie art. 71  ust. 2  pkt 2  ustawy z 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. 61 § 4 ustawy z dnia                               

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – „Kpa” (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. 

zm.)   

 
 

  z a w i a d a m i a m : 

 

 

na wniosek Zakładu Budowlanego „Szarek” Czesław Szarek, 33-300 Nowy Sącz, ul. Artura 

Grottgera 47, z dnia 21.04.2022 r.  uzupełniony w dniu 29.04.2022 r., zostało wszczęte 

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Zmiana warunków wydobywania kopaliny ze 

złoża piaskowców magurskich „Barcice 2” obejmująca zmianę obszaru górniczego 

„Barcice V” na „Barcice VII” na części działek ewidencyjnych nr 413/2, 413/3, 413/4 i 

działce ewidencyjnej nr 401/6 położonych w Barcicach gm. Stary Sącz.” 

 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 ze 

złożonymi materiałami dotyczącymi przedmiotowego przedsięwzięcia w tut. Urzędzie, pok.        

nr 11 - Referat Ochrony Środowiska, w godzinach pracy tut. Urzędu.                      

Jednocześnie informuję, że  tut. organ wystąpił pismem z dnia 04.05.2022 r. do 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie i Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania 

ww. przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, określenia 

zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

 

 

Z upoważnienia BURMISTRZA 

(--) 

mgr inż. Kazimierz Gizicki 

ZASTĘPCA BURMISTRZA 

 

 

 

          

           

 
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  rejonie przedsięwzięcia.  
 



 
         

 


