BURMISTRZ MIASTA SZCZYRK

Szczyrk, dnia 1 lutego 2022 r.

GKUHiR.6220.3.2021

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm., dalej ustawa ooś) oraz art. 49
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735
z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś
zawiadamiam strony postępowania
o wydaniu w dniu 01.02.2022 r. decyzji Burmistrza Miasta Szczyrk znak
GKUHiR.6220.3.2021stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa sześciu budynków hotelowych (aparthoteli z apartamentami
do wynajęcia) w Szczyrku przy ul. Klonowej”, umiejscowionego na działkach o nr ewid.: 3717, 3718,
3715/10, obręb: Szczyrk.
Niniejsza decyzja została wydana na wniosek pełnomocnika Rafała Mazura zam. 43-300 BielskoBiała, ul. Mazańcowicka 97, działającego w imieniu Rafała Korczaka zam. 43-370 Szczyrk, ul.
Myśliwska 44.
Treść wydanej decyzji dostępna jest od dnia 2 lutego 2022 r. na stronie:
https://www.bip.szczyrk.pl/bipkod/010/006
Dodatkowo z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją w przedmiotowej sprawie, w tym z opinią
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, opinią sanitarną Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej oraz opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w
Żywcu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie można zapoznać się w Urzędzie
Miejskim w Szczyrku, ul. Beskidzka 4 (I piętro, pokój nr 27), w godzinach pracy urzędu po
wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z prowadzącym postępowaniem pod nr 33 829 50
20.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Z up. BURMISTRZA MIASTA
mgr inż. Wojciech Kufel
Z-ca BURMISTRZA
Podano do publicznej wiadomości przez umieszczenie:
1.
2.

na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Szczyrku
w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.szczyrk.pl

Zawiadomienie – obwieszczenie
zostało udostępnione
w Biuletynie Informacji Publicznej
w dniu 02.02.2022 r.

