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Krosno, dnia 22.04.2020 r.
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZENIE
o wszczęciu postępowania
Działając na podstawie art. 61 §1 i §4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), zwanej dalej Kpa, w związku z art. 73 ust. 1 i 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 2020 r., poz. 283 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą OOŚ,
Prezydent Miasta Krosna
zawiadamia,
że na wniosek z dnia 6 marca 2020 r., uzupełniony pismem z dnia 2 kwietnia 2020 r., Gminy Miasto Krosno, działającej przez
pełnomocnika Pana Dariusza Niemczyka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie alejek rowerowo-spacerowych wzdłuż rzeki
Wisłok w Krośnie.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć określonych w §3 ust. 1 pkt 67 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019
r. poz. 1839).
Zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy OOŚ, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia wydaje
się po uzyskaniu opinii organów opiniujących. Wobec powyższego zawiadamiam strony postępowania, o wystąpieniu do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie
oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, o wydanie opinii co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko.
W celu zapoznania się z dokumentacją w powyższej sprawie należy kontaktować się z Wydziałem Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta Krosna w godzinach pracy Urzędu, tel. kontaktowy: 13 4743656 lub za pomocą środków komunikacji
elektronicznej na adres: os@um.krosno.pl. Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie strony postępowania mogą składać w
formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, bądź za pomocą środków komunikacji
elektronicznej na adres: os@um.krosno.pl.
Z uwagi na skomplikowany charakter sprawy informuję, że zgodnie z art. 35 §3 Kpa sprawa zostanie załatwiona w terminie
dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Zgodnie z art. 35 §5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się
terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz
okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
W świetle art. 33 Kpa strona może działać przez pełnomocnika, którym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do
czynności prawnych; pełnomocnik doręcza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa do akt.
Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ stosuje się
przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Niniejsze Zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym
wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krosna: bip.umkrosno.pl.
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia udostępnienia niniejszego
zawiadomienia na w/w stronie BIP.
Mając na uwadze ważny interes strony oraz interes publiczny, na podstawie art. 15zzs ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 374 ze zm.), informuję, że w okresie, o którym
mowa w art. 15zzs ust. 1 w/w ustawy, organ, sąd lub podmiot, prowadzący odpowiednio postępowanie lub kontrolę, może
wyznaczyć stronie termin do dokonania czynności lub zarządzić bieg terminu określonego ustawą z możliwością określenia
go na czas dłuższy, niż przewidziany ustawą, jeżeli wymaga tego interes publiczny lub ważny interes strony albo
kontrolowanego. Strona, uczestnik postępowania, kontrolowany i ich kontrahent oraz organ, do którego zwrócono się o
zajęcie stanowiska w trybie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, są
obowiązani do dokonania czynności w wyznaczonym terminie, a w przypadku zarządzenia biegu terminu następują skutki,
które ustawa wiąże z upływem terminu.
Ponadto informuję, że:
- zgodnie z art. 10 §1 i art. 73 §1 Kpa przysługuje stronom prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz
wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także prawo przeglądania
akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania;
- zgodnie z art. 41 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić
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organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania
obowiązku określonego powyżej doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny;
- zgodnie z art. 40 §4 i §5 Kpa strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w
Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do
prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej
Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba, że doręczenie następuje za
pomocą środków komunikacji elektronicznej. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do
czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone
do protokołu. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla strony pisma pozostawia się w aktach
sprawy ze skutkiem doręczenia;
- zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016 r.) informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Krosna z siedzibą: ul.
Lwowska 28A, 38-400 Krosno. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@um.krosno.pl. Dane osobowe strony zbierane są
w celu prowadzenia ww. postępowania administracyjnego. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie
podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Stronie przysługuje prawo dostępu
do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.
Otrzymują:
1. Pan Dariusz Niemczyk, pełnomocnik Gminy Miasto Krosno,
2. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 Kpa,
3. OS a/a.
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