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OBWIESZCZENIE 

Wójta Gminy Rytro 

o wszczęciu postępowania 

 

 
Na podstawie art. 33 ust. 1 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 (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 i 2389) oraz art. 49 

Ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U.                   

z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052 oraz z 2020 r. poz. 2320) Wójt Gminy Rytro zawiadamia że: 

 

z dniem 5 stycznia 2022 roku zostało wszczęte postępowanie na wniosek „A.R. Wiejacki” 

Sp. z o.o. Łomnica-Zdrój 431, 33-351Łomnica- Zdrój w sprawie wydania decyzji                              

o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa 

budynku handlowego wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 856/5 i 856/6 

obr. Rytro”.  

 

Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, określonych w §3 ust. 1 pkt 56 i pkt 58 Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć, 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) 

 

Ponieważ w niniejszej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 cyt. wyżej 

ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku oraz art. 49 KPA – niniejsze zawiadomienie 

zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym 

wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy Rytro, stronie internetowej Urzędu Gminy 

Rytro, oraz przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rytro, 33-343 Rytro 

265, a także na tablicy ogłoszeń właściwej miejscowo rady sołeckiej. 

 

Rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu opinii Małopolskiego 

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie, Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska w Starym Sączu i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  

w Nowym Sączu.  

 

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z zamierzeniami Inwestora a także zgłaszać 

wnioski i uwagi w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. 

 

Z aktami sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Rytro, 33 3-43 Rytro 265 pok. nr 8, 

w poniedziałki w godz. 8
30

 – 16
30, od wtorku do piątku w godz. 7

30
 – 15

30 z wyjątkiem dni 

ustawowo wolnych od pracy. 

 

 

 

            Wójt Gminy Rytro  

                                                                                                  /Jan Kotarba/ 


