Znak: GRO.6220.4.2021

Raba Wyżna, dnia, 18.10.2021 r.

OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z pózn. zm), w związku
z art. 74 ust. 3 oraz 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 (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), Wójt Gminy
Raba Wyżna
zawiadamia strony postępowania,
że na wniosek złożony w dniu 05.07.2021 r., przez Spółkę EMITEL S. A., (z siedz. ul.
F. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa), wydana została w dniu 18.10.2021 r., decyzja (znak: jw.)
o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:
„Budowa wieży telekomunikacyjnej Emitel S. A. o wysokości maksymalnej 51,5 m. n. p. t.
wraz z instalacją radiokomunikacyjną Orange Polska S. A. o nazwie KNO_Raba Wyżna
_BielankaEmitel/26229”
Z treścią w/w decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy
w Rabie Wyżnej – Referat Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 34-721 Raba Wyżna 41
( p. 3-02) w godzinach pracy Urzędu.
Do wglądu jest również dokumentacja sprawy, w tym stanowiska organów opiniujących:
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Dyrektora Zarządu Zlewni
w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Małopolskiego
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto informacja zostanie wywieszona na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej oraz na tablicach ogłoszeń na terenie
Bielanki.
Doręczenie przedmiotowej decyzji stronom postępowania zgodnie z art. 49 Kodeksu
postępowania administracyjnego uważać się będzie za dokonane po upływie 14 dni od dnia
publicznego ogłoszenia tj. 18.10.2021 r. Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Wójta Gminy
Raba Wyżna w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
W dniu 18.10.2021 r., nastąpiło udostępnienie treści w/w decyzji w Biuletynie Informacji
Publicznej, zgodnie z 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.
Wójt Gminy Raba Wyżna
/-/
mgr Andrzej Dziwisz

Otrzymują:
1. Wójt Gminy Czarny Dunajec – celem podania do publicznej wiadomości,
ul. Józefa Piłsudskiego 2
34-470 Czarny Dunajec
2. Strony postępowania zawiadamiane w trybie art. 49 Kpa,
3. A/a – S.B.
Do wiadomości:
1. Pełnomocnik Spółki EMITEL S. A.

