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OO.4221.17.2020.AMi      Kraków, 10 maja 2021 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 
poz. 735 t. j.), w związku z 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. 2021 poz. 247 t. j.), Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Krakowie 

zawiadamiam strony postępowania

o wydaniu postanowienia znak: OO.4221.17.2021.AMi z dnia 7 maja 2021 r. 
uzgadniającego pozytywnie w zakresie ochrony środowiska, przed wydaniem decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach, przedsięwzięcie pn.: „Wydobywanie kopaliny metodą 
odkrywkową ze złoża kruszywa naturalnego „Frydman IV” w miejscowości Frydman”, 
którego Inwestorem jest Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych 
KRUSZGEO S.A., ul. Mikołaja Reja 16, 35-959 Rzeszów.

Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Krakowie

NACZELNIK WYDZIAŁU OCEN 
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

mgr Ada Słodkowska-Łabuzek
/podpis elektroniczny/

Wywieszono dnia .....................................
Zdjęto dnia ...............................................
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Podstawa prawna:
- art. 49 § 1 Kpa – „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach 
i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego 
obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej 
miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 
podmiotowej właściwego organu administracji publicznej”;
- art. 74 ust. 3 ustawy ooś – „Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach, w sprawie uchylenia lub zmiany, stwierdzenia 
nieważności, stwierdzenia wygaśnięcia decyzji, o której mowa w pkt 1, lub wznowienia 
postępowania w sprawie tej decyzji - przekracza 10, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu 
postępowania administracyjnego”.
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