
Sanok, dn. 3.08.2009r.

ROS-7624-I- 24/09

OB WIE S ZC ZE N IE

W Ó J TA  G M I N Y  S A N O K

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia Kodeks Postępowania Administracyjnego (jt. Dz.U. z 
2000r. 98 poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3  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 2008 r. Nr 199 poz. 1227 
ze zm.)

Wójt Gminy Sanok zawiadamia, że na żądanie Powiatu Sanockiego

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie  uchylenia decyzji Wójta Gminy 
Sanok z dnia 19.06.2008r. znak GKI-7624-I-1/08 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 
na  realizację  przedsięwzięcia  pn.:  Przebudowa  drogi  powiatowej  nr  2212  R  Sanok  – 
Bukowsko od km 1+601,36 do km 4 + 207 w miejscowościach  Sanoczek i Prusiek.

Zgodnie z art. 155 KPA decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo może być w 
każdym czasie za zgodą strony  uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, 
który ją wydał lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają 
się  uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny 
interes strony.

Na podstawie  art.  74  ust.  3   ustawy  z  dnia 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 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.), jeżeli liczba 
stron w wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 
KPA przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny  
zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Sanok  ul. Kościuszki 
23, pok. Nr 412, IV piętro.

WÓJT GMINY SANOK
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