
 O B W I E S Z C Z E N I E

                                         WÓJTA    GMINY     SANOK
                                     o  wszczętym  postępowaniu  administracyjnym

     Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4  ustawy z dnia  14  czerwca 1960r -Kodeks  postępowania 
administracyjnego ( Dz.U. Z 2000r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz w związku z art.  74 ust. 3 
ustawy z dnia 03 października 2008r-o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
/Dz. U. Nr 199, poz. 1227 /
                                                                 z a w i a d a m i a m

że na wniosek: Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych
„KRUSZGEO” S.A.   ul. M. Reja  16   35-959  Rzeszów zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację  przedsięwzięcia  polegającego na ;„Wydobycie kruszywa naturalnego metoda 
odkrywkową bez użycia materiałów wybuchowych ze złoża „ Mrzygłód – Dobra „w 
miejscowościach:
-Dobra, na działkach nr ew.800, 801, 802, 803, 
-Hłomcza , na działkach nr ew. 414/3, 417/3, 424/2, 425, 426, 427/1, 423/2, 427/2, 428/2,
  421/2, 418/3, 430/2, 422/2, 431/2, 416/3, 419/3, 415/3, 
-Mrzygłód, na działkach nr ew.332,304, 339, 303, 336, 337, 334, 338, 320, 347, 331, 340,
  341, 327, 329, 333, 356/2, 305, 342, 330.

           Celem  postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego 

przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena  bezpośredniego i pośredniego wpływu

przedsięwzięcia  m.in. na środowisko  oraz warunki zdrowia i życia ludzi.
           Na podstawie art.  74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008r-o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  /Dz. U. Nr 199, poz. 
1227 /  w przypadku gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację inwestycji  przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 K.p.a.  przewidujący  powiadomienie  stron o czynnościach 
postępowania przez  obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.

         Wgląd do akt sprawy  przysługuje stronom postępowania  lub upoważnionym pełnomocnikom.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Pełnomocnikiem strony może być osoba 
fizyczna lub prawna , posiadająca zdolność  do czynności prawnych.

        Postępowanie administracyjne w/w  sprawie  prowadzi Gmina Sanok  38-500 Sanok  ul. Kościuszki 23 , pokój  nr 412 , IV 
piętro, tel. 0-13 465 65 67 –

Sanok, dnia 16-03-2009r


