
OŚ. 6220.10.2022                       Stary Sącz, 18.08.2022 r. 
 
 

          O B W I E S Z C Z E N I E   
 
 

Na podstawie art. 73  ust. 1, art. 74 ust. 3 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 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) art. 10, art. 49  ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)                 
w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Popowice gmina Stary Sącz”.  
  
na wniosek Gminy Stary Sącz, ul. Stefana Batorego 25  33-340 Stary Sącz, działającej przez 
pełnomocnika Pana Marcina Golonkę, prowadzącego firmę Pracownia Projektowa mgr inż. Marcin 
Golonka z siedzibą 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 58, z dnia 27.06.2022 r. (prezentata Urzędu: 
2022-06-28) skorygowany przy piśmie z dnia 05.07.2022 r. (prezentata urzędu 2022-07-06) 
 

  z a w i a d a m i a m   strony postępowania administracyjnego: 
 

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie postanowieniem znak:                              
ST-II.4220.74.2022.GK z dnia 22.07.20222 r. wyraził opinię o braku potrzeby  
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko; 
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu pismem znak: 
NNZ.90831.123.2022.BP z dnia 09.08.2022 r. wydał Opinię sanitarną Nr 122/22, że 
przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko; 

 - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wyraziło opinię, że przedsięwzięcie nie 
wymaga  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, uzgodniło realizację 
przedsięwzięcia oraz określiło warunki jego realizacji zgodnie z postanowieniem  znak: 
KR.RZŚ.3.435.119.2022.WR z dnia 16.08.2022 r.;   
- 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 zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu,                  
ul. Stefana Batorego 25 - pok. nr 11 Referat Ochrony Środowiska, w godzinach pracy urzędu .     
 

Do skorzystania z ww. uprawnień wyznacza się termin 7 dni licząc od dnia doręczenia 
niniejszego zawiadomienia, tj. do dnia 8 września 2022 r 
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. 
 
       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 Starym Sączu, rejon przedsięwzięcia. 


