
OŚ. 6220.16.2022                                              Stary Sącz, 13.01.2023 r.  

 

 

OBWIESZCZENIE 
                                       

 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.) zwanej „ooś”, w związku z art.49, 

art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – „Kpa” (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 2000 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 20.12.2022 r. (prezentata urzędu: 2022-12-22)  uzupełniony przy piśmie                    

z dnia 10.01.2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „„Kontynuacja 

wydobywania kopaliny ze złoża piaskowców magurskich „Barcice 2” w granicach 

zmniejszonego obszaru górniczego  o 1,7504 ha, obejmująca prolongatę ważności koncesji 

na wydobywanie kopaliny w obrębie części działek ewidencyjnych nr 374/1, 374/2, 389, 

401/2, 401/3, 401/5, 413/2, 413/4, 414 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 4 - Referat 

Ochrony Środowiska, w godzinach pracy tut. Urzędu.                      
 

Jednocześnie informuję, że Burmistrz Starego Sącza jako organ prowadzący postępowanie 

wystąpił o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko lub braku takiego obowiązku do: Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Krakowie i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.  

W przedmiotowej sprawie ustalono więcej niż 10 stron postępowania, w związku z powyższym 

stosuje się przepis art. 49 Kpa i podaje się ogłoszenie do publicznej wiadomości w formie 

obwieszczenia. Doręczenie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 

dni od dnia jego ogłoszenia. Data publikacji obwieszczenia stanowi datę ogłoszenia.  

 

           

 
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.  

 

 
         

Z upoważnienia BURMISTRZA 

(--) 

mgr Daniel Śmierciak 

SEKRETARZ GMINY 
 


