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Wiśniowa, dnia 8 październik 2018 r
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku, Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) w związku z art. 73 ust. 1
ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu 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 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek
P. Pawła Polaczek pełnomocnika Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Myślenice, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji
o

środowiskowych

uwarunkowaniach

zgody

na

realizację

przedsięwzięcia

p.n.:

„Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz
przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich. Część nr 9: Wykonanie dokumentacji
projektowej zadania: Bród Lipnik oddz. 178a”.
Planowane przedsięwzięcie polega na budowie brodoprzejazdu wraz z umocnieniem
brzegu potoku oraz skarp w postaci narzutu kamiennego oraz kaszyc drewnianych.
Zakres robót obejmuje brodoprzejazdu na drodze leśnej przez który aktualnie
przepływa ciek. W związku z pracami zrywkowymi jakie są prowadzone w obrębie inwestycji
droga leśna jest w bardzo złym stanie. Zakres robót obejmuje również budowę umocnienia
z kaszyc drewnianych wzdłuż cieku „bez nazwy” po stromym zboczu. Kaszyce drewniane
będą stanowić zabezpieczenie zarówno skarpy jak i drogi leśnej.
Przedsięwzięcie obejmuje swym zakresem koryto potoku „bez nazwy” znajdujący się
w m. Wierzbanowa wzdłuż drogi leśnej oraz skarpy wzdłuż brzegów potoku. Szacowana
powierzchnia planowanego przedsięwzięcia wynosi około 0,05ha.
Przedmiotowa inwestycja ma na celu poprawę przepustowości potoku „bez nazwy”.
Zabezpieczenie nawierzchni drogi przed dalszym uszkodzeniem poprzez wykonywaną
w obrębie inwestycji zrywkę drewna oraz umocnienie skarpy potoku przed jej osuwaniem
w postaci kaskady z kaszycy drewnianej.
Na podstawie art. 74 ust 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu
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 z późn. zm.),
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jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
przekracza 20 stosuje się przepis art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego,
przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie
lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.
Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego
ogłoszenia.
Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających
z art. 10 wyżej wymienionej ustawy kodeks postępowania administracyjnego, polegających
na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania w tym do składania
wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy
Wiśniowa , 32-412 Wiśniowa 441, w pok. nr 19 ( tel. 12 27 14 086 wew.51).
Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 wyżej wymienionej ustawy o udostępnieniu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie społeczeństwa
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w toku postępowania zmierzającego do wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia należy uzyskać
opinie/uzgodnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach,
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Krakowie, dlatego informuję, że postanowienie o obowiązku lub braku
obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia,
zostanie wydane niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii
pomocniczych.
Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3
wyżej wspomnianej ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, niniejsze
zawiadomienie – obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wiśniowa w zakładce Środowisko
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wiśniowa, a także na tablicach ogłoszeń,
sołectwa, w którym realizowane będzie przedsięwzięcie.
Zgodnie z art. 49 ustawy kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie
uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego
zawiadomienia-obwieszczenia.
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Otrzymują:
1. P. Paweł Polaczek, firma „GEO – ART. Geodezja i Budownictwo”,
34-470 Czarny Dunajec, ul. Mościckiego 21- Pełnomocnik Nadleśnictwa
Myślenice,
2. Skarb Państwa, ul. Reja 13; 32-400 Myślenice
3. Gmina Wiśniowa, 32-412 Wiśniowa 441
4. A.a
Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie,
ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,
ul. Słowackiego 106, 32 – 400 Myślenice
3.Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22; 31-109 Kraków
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