
WÓJT GMINY SANOK
     woj. podkarpackie
Ldz. ROS-7624-I-41/09/10                          Sanok, dnia 29.07.2010r.

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

Zgodnie  z   art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960r.  Kodeks Postępowania  Administracyjnego 
/tj.  Dz.U. z  2000r.  98 poz 1071 ze zm./,  art.  74 ust.  3  ustawy z dnia  3  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/

Wójt Gminy Sanok 

informuje strony postępowania,

że w dniu 28.07.2010r. Powiat Sanocki ul. Rynek 1, 38-500 Sanok działając zgodnie z pismem 
Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  znak:  RDOŚ-WOOŚ-7048-19-7/7/10/mg  z  dnia 
18.05.2010r.  w  sprawie  wezwania  do  uzupełnienia  Karty  informacyjnej  przedsięwzięcia 
polegającego na Przebudowie drogi powiatowej nr 2229 R Prusiek – Wysoczany od km 0+000 
do km 18+562, przedłożył w/w dokument uzupełniony o wymagane informacje. 

Mając na uwadze dokonane zmiany przez Inwestora w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia Wójt 
Gminy Sanok przesłał poprawiony dokument do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 
Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku w celu uzyskania 
opinii w sprawie konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania przedmiotowej inwestycji na 
środowisko.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Sanok ul. Kościuszki 
23, pok. nr 103, I piętro w godzinach pracy Urzędu.

Na podstawie  art.  74 ust.  3  ustawy z dnia  3  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  w 
postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 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.

WÓJT GMINY SANOK
        Mariusz Szmyd

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie  na tablicy ogłoszeń w U.G. Sanok, 
Starostwa Powiatowego w Sanoku, Urzędu Miasta i Gminy Zagórz, Urzędu Gminy Komańcza, w miejscowościach 
Prusiek, Niebieszczany, oraz BIP U.G. Sanok.
Strony postępowania powiadomione w trybie art. 49 K.p.a. w sposób zwyczajowo przyjęty za pośrednictwem Urzędu 
Miasta i Gminy Zagórz oraz Urzędu Gminy Komańcza.


