
OŚ.6220.12.2021                 Stary Sącz, 24.08.2022 r. 
 

O B W I E S Z C Z E N I E 
 
Na podstawie art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz 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 ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm. ) 

 
Burmistrz Starego Sącza: 

 
zawiadamia, że zgodnie z art.  71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82 ust.1,  art. 85 
ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji                           
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) , w dniu 24.08.2022 r. 
została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: OŚ.6220.12.2021 dla 
przedsięwzięcia pn: „Instalacja do przerobu kopaliny zlokalizowana na działkach ewid.  
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 na wniosek Sądeckich Zakładów Eksploatacji Kruszywa Sp. z o. o. ul. Batorego 

90, 33-300 Nowy Sącz, z dnia 20.12.2021 r. (prezentata urzędu: 2021-12-21), uzupełniony w 

dniu 11.01.2022 r. 

 
 Strony mogą w ciągu 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia zapoznać się w tut. 
Urzędzie pok. nr 2 z treścią przedmiotowej decyzji i wnieść odwołanie do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, ul. Gorzkowska 30 za pośrednictwem 
Burmistrza Starego Sącza, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji  
 
 
Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia,                     
w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 
 
 

BURMISTRZ 
(--) 

mgr Jacek Lelek 
 

 
 
 
 
 
 


