REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KRAKOWIE
Tarnów, dnia 14 listopada 2017 r.

ST-I.4207.49.2017.MB

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, działając na podstawie art. 10 1,
4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania
art. 49 i art. 61
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) [dalej: k.p.a.], art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 73
ust. 1, art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405)
[dalej: ustawy ooś],
zawiadamia strony postępowania,
że na wniosek znak: RŚ.7011.12.2017 z dnia 03.11.2017 r. Gminy Gręboszów, 33-260
Gręboszów 144, wszczęte zostało postępowanie administracyjne zmierzające do wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa systemu
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gręboszów”.
Informuję ponadto o wezwaniu Inwestora pismem znak: ST-I.4207.49.2017.MB z dnia
14.11.2017 r., do uzupełnienia przedłożonej wraz z ww. wnioskiem karty informacyjnej
przedsięwzięcia.
Z treścią wniosku i jego załącznikami strony mogą zapoznać się w siedzibie Wydziab
Spraw Terenowych w Tamowie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Krakowie
(adres: al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów, pok. 509), od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 7 do 1 5, oraz składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski.
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek
zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu (art. 41 1
k.p.a.). Zgodnie z art. 41 2 k.p.a. w razie zaniedbania obowiązku wynikającego z 1
doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Korzystając z możliwości informowania stron o prowadzonym postępowaniu jedynie na
stronie BlP organu prowadzącego postępowanie, bez konieczności zawiadamiania na tablicy
ogłoszeń (lub w sposób zwyczajowo przyjęty) informuję, że dalsze zawiadamianie stron
w kolejnych etapach postępowania realizowane będzie jedynie poprzez zawiadomienie /
obwieszczenie na stronie BlP hit. Dyrekcji (http ://bip.krakow.rdos.goy.i1/obwieszczenia-izawiadomienia).
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego
ogłoszenia.
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Wydzial Spraw Terenowych w Tarnowie, ni. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów
tel. (14) 696 33 12, tel./faks (14) 696 32 43; http://krakow.rdos.oy.p1J; e-mail: sekretariat.tamowrdos.%oy.D1
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Podstawy trawne:
Art. 10 1 k.p.a. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium
postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz
zgłoszonych żądań.
Ai-t. 41 k.p.a. * 1 W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić
organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. 2 W razie zaniedbania
obowiązku określonego w I doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Art. 49 k.p.a. * 1 Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu
administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia
zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. * 2 Dzień, iy którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne
publiczne ogłoszenie tub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia,
ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po uplywie czternastu dni od
dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie
Informacji Publicznej.
Ai-t. 61 4 k.p.a. O wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy zawiadomić wszystkie osoby
będące stronami w sprawie.
Art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy ooś Ilekroć w ustawie jest mowa o. podaniu informacji do publicznej wiadomości rozumie
się przez to: a) udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, organu właściwego w sprawie, b)
ogłoszenie informacji, w sposób zwyczajowo przyjęty, w siedzibie organu właściwego w sprawie, c) ogłoszenie informacji
przez obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia, a w przypadku projektu
w prasie o odpowiednim do rodzaju dokumentu zasięgu, d)
dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa
w przypadku gdy siedziba organu właściwego w sprawie mieści się na terenie innej gminy niż gmina właściwa miejscowo
także przez ogłoszenie w prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty
ze względu na przedmiot postępowania
w miejscowości lub miejscowościach właściwych ze względu na przedmiot postępowania.
Art. 73 ust. I ustawy ooś Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na
wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacjiprzedsięwzięcia.
Ai-t. 74 ust. 3 ustawy ooś Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 kp.a.
Ai-t. 75 ust. 1 pkt 1 lit. 1) ustawy ooś Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest:
regionalny dyrektor ochrony środowiska w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w pkt 4, dla których wnioskodawcą
jest jednostka samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym jest organ właściwy do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot od niej zależny w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935).
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