Stary Sącz, 11.07.2022 r.
OŚ. 6220.12.2021
Obwieszczenie o udziale społeczeństwa
Działając na podstawie art. 33 w związku z art. 79 ust.1 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 2022 poz. 1029
z późn. zm.)
informuje
o rozpoczęciu ponownej procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Instalacja do
przerobu kopaliny zlokalizowana na działkach ew. o nr: 5, 6, 7/2, 8/6, 8/4, 9, 10/2, 11/2,
12/2, 13/2, 13/1, 14, 15, 3907, 16/2, 17, 18/2, 19/2, 20/2 w m. Stary Sącz gm. Stary Sącz”
na wniosek: Sądeckich Zakładów Eksploatacji Kruszywa Sp. z o. o. ul. Batorego 90,
33-300 Nowy Sącz
Procedurę wszczyna się w związku z przedłożeniem do tut. organu w dniu 7.07.2022r.
uzupełnionej wersji Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn:
„Instalacja do przerobu kopaliny zlokalizowana na działkach ew. o nr: 5, 6, 7/2, 8/6, 8/4,
9, 10/2, 11/2, 12/2, 13/2, 13/1, 14, 15, 3907, 16/2, 17, 18/2, 19/2, 20/2 w m. Stary Sącz gm.
Stary Sącz” jako dokumentu opracowanego w związku z wezwaniem Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Krakowie.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się
z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnej oraz
elektronicznej (gmina@starysacz.um.gov.pl), bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym
podpisem elektronicznym, w terminie 30 dni, tj. od dnia 12 lipca 2022r. do dnia 11 sierpnia
2022r. w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starym Sączu ul. Stefana
Batorego 25 – pok. nr 11, w godzinach urzędowania, tj. codziennie 7:30 – 15:30, a we wtorki
7:30-17:00.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Wnioski i uwagi rozpatrzone zostaną w toku postępowania, a odniesienie się do nich zawarte
zostanie w uzasadnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydanej przez
Burmistrza Starego Sącza.
Ponadto informuję, iż na podstawie art. 77 ust. 1 ww. ustawy , decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach w niniejszej sprawie zostanie wydana przez Burmistrza Starego Sącza, po
dokonaniu uzgodnienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie.
BURMISTRZ
(--)
mgr Jacek Lelek
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie:
- na stronie internetowej gminy Stary Sącz,
- w Biuletynie Informacji Publicznej
- na tablicy ogłoszeń:
w siedzibie: Urzędu Miejskiego w Starym Sączu,
- w rejonie przedsięwzięcia.

