
OBWIESZCZENIE 
o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu postępowania z udziałem 

społeczeństwa 

 

 
Wójt Gminy Sanok, działając na podstawie  art. 33, art. 34, art.35 w związku z art. 98 ust. 4 

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. z 2013 r., poz.1235 z późn. zm.)  

 

Informuje wszystkich zainteresowanych, że w postępowaniu administracyjnym wszczętym                               

na wniosek Pani Jolanty Bil zam. Bykowce, w sprawie wydania decyzji  o ustaleniu warunków 

zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz  

z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki na działce nr 155/1 w konturze ABCD w miejscowości 

Bykowce, Gmina Sanok” - przystąpiono do przeprowadzenia procedury udziału społeczeństwa  

w ramach postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedmiotowej inwestycji na obszar Natura 

2000. 

 

1. Organem właściwym do wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy jest Wójt Gminy 

Sanok 

2. Organem właściwym do dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia                         

w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 jest Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Rzeszowie  

 

Z dokumentacją sprawy tj. wnioskiem wraz z wymaganymi załącznikami, opiniami innych organów,  

raportem o oddziaływaniu na środowisko, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Sanok,                               

38-500 Sanok, ul. Kościuszki 23, w pok. 412 w godzinach pracy Urzędu. 

 

Ponadto, informuje o możliwości składania uwag i wniosków w prowadzonym postępowaniu 

administracyjnym w terminie od 22.06.2015r do 13.07.2015r. 

 

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:  

1. w formie pisemnej do Urzędu Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok  

2. ustnie do protokołu, w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji – Urzędu Gminy 

Sanok, pok. 412 w godzinach pracy Urzędu, 

3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 

bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001                         

o podpisie elektronicznym (Dz.U.2013.262 j.t), na adres e-mail: gk@gminasanok.pl 

 

Wnioski złożone po upływie terminu o którym mowa w niniejszym obwieszczeniu pozostają bez 

rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Regionalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów. 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronach 

Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sanok w Sanoku http://gmina.sanok.com.pl/bip/,   

wywieszenie  na tablicy ogłoszeń w siedzibie tutejszego organu i w miejscu planowanego 

przedsięwzięcia . 
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