Stary Sącz, 3.08.2020 r.
OŚ. 6220.11.2020

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 71 ust.2 pkt 2, 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 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn.zm.)

zawiadamiam:
na wniosek z dnia 20.07.2020 r. (prezentata Urzędu: 28.07.2020 r.) Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowej i Autostrad w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31 – 542 Kraków, działającej przez
pełnomocnika: Bartosza Wojcieszaka – przedstawiciela Wrocławskiego Biura Projektów
DROSYSTEM Sp. z o.o., ul. Milicka 1, 51 – 127 Wrocław, zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa drogi krajowej nr 87 na odcinku Nowy Sącz – Piwniczna
Zdrój w km ok. 11+000 – km 13+400 (wraz z budową obejścia m. Barcice) w km ok. 18+300 –
km 20+000 i w km ok. 20+600 – km 21+400 w ramach Programu: Wzmocnienie nośności
nawierzchni dróg krajowych do 115 kN/oś”.
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 11
Referat Ochrony Środowiska, w godzinach pracy tut. Urzędu.
Jednocześnie informuję, że tut. organ wystąpił pismem z dnia 3.08.2020 r. do Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Nowym Sączu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wyrażenie opinii
w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko,
a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, określenia zakresu raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko.

BURMISTRZ
(--)
mgr Jacek Lelek

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.

