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OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. 2020 poz. 256 z późn. zm.) w związku art. 74 ust. 3 oraz art. 64 
ust. 1d 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), zawiadamiam strony postępowania 
o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie opinii w drodze 
postanowienia znak: OO.4220.1.154.2020.BM z dnia 15.10.2020 r. stwierdzającej 
konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcie pn.: 
„Budowa drogi gminnej prowadzonej wzdłuż zachodniego brzegu potoku Czerwonka 
w m. Białka Tatrzańska wraz z połączeniem z droga Krakowa nr 49”.

Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Krakowie

NACZELNIK WYDZIAŁU OCEN 
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

mgr Ada Słodkowska-Łabuzek
/podpis elektroniczny/

Otrzymują: 
1. Strony postępowania zawiadamiane w trybie art. 49 Kpa,
2. OO.BM a/a

74 ust. 3 UUOŚ - Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
przekracza 10, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.
art. 49 § 1 k.p.a. - 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. 
64 ust. 1d UUOŚ - W przypadku gdy wnioskodawcą dla planowanych przedsięwzięć, o których mowa w art. 75 
ust. 1 pkt 4, 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 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), 
regionalny dyrektor ochrony środowiska, stwierdzając konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko, zamiast opinii, o której mowa w ust. 1 pkt 1, dokonuje uzgodnienia w drodze 
postanowienia. Postanowienie to można zaskarżyć w zażaleniu, o którym mowa w art. 65 ust. 2.
art. 49 § 2 k.p.a. - Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub 
udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia 
lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od 
dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w 
Biuletynie Informacji Publicznej.
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