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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KRAKOWIE
OO.4230.1.2016.JS

Kraków, dnia

07 LUT. 1”)i

OBWIESZCZENIE
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, działając na podstawie
art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. I 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.353 ze zmianami)
w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziate społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz.
1936) oraz art. 545 ustawy z dnia 23 sierpnia 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566)
zawiadarnia strony i społeczeństwo, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą; „Budowa nowej drogi
startowej na lotnisku Kraków
Balice”, którego Inwestorem jest Międzynarodowy Port
Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o.o..
-

—

Z uwagi na to. że zamierzone przedsięwzięcie inwestycyjne zaliczone jest do przedsięwzięć
mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny
oddziaływania na środowisko może być wymagane, głównie ze względu
2 ust. I pkt 30
(.lotniska o podstawowej długości drogi startowej nie mniejszej niż 2100 m”) rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 71), przystąpiono do
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie, zaś organem biorącym udział w ocenie
oddziaływania na środowisko, właściwym do wydania opinii, będzie Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny w Krakowie, Wojskowy Inspektor Sanitarny w Krakowie oraz Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
-

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości:
•

•

zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (w tym wnioskiem o wydanie decyzji,
postanowieniem o zakresie raportu, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko) wyłożoną do wglądu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w Krakowie przy ul. Mogilskiej 25, w pokoju 804, w terminie 21 dni: od
19 lutego do 12 marca 2018 roku w godzinach od 7.30 do 14.00,
składania uwag i wniosków do regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Krakowie w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków
komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem
elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie
elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 262 ze zm.), w terminie 21 dni, od 19 lutego do
12 marca 2018 roku, na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska
Krakowie,
w
Kraków,
Mogilska
ul.
25;
poczta
elektroniczna
sekretariat.krakowtrdos.aoy.pl.

—
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Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Krakowie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Informacja o przeprowadzonym postępowaniu oraz o tym w jaki sposób zostały wzięte pod
uwagę i wjakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem
społeczeństwa, zostanie zawarta w uzasadnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Ponadto informuje się, że w dniu 9 marea 2018 roku o godzinie 11:00 w sali
konferencyjnej w budynku przy ul. Mogilskiej 25 w Krakowie (piętro 1) odbędzie się
rozprawa administracyjna w przedmiotowej sprawie otwarta dla społeczeństwa, na którą
zapraszam wszystkich zainteresowanych.
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Pieczęć urzędu:

Podstawa prawna:
art. 33 ust. 1 Przed wydaniem i zmianą decyzji wymagających udziału społeczeństwa organ
właściwy do wydania decyzji, bez zbędnej zwłoki, podaje do publicznej wiadomości informacje o:
przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
wszczęciu postępowania; przedmiocie decyzji, która ma być wydana w sprawie; organie
właściwym do wydania decyzji oraz organach właściwych do wydania opinii i dokonania
uzgodnień; możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w
którym jest ona wyłożona do wglądu; możliwości składania itwag i wniosków; sposobie i miejscu
składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 21-dniowy termin ich składania; organie
właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków; terminie i miejscu rozprawy administracyjnej
otwartej dla społeczeństwa, o której mowa w art. 36, jeżeli ma być ona przeprowadzona;
postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżelijest prowadzone.
art. 79 ust. 1 Przed wydaniem decyzji o środowisko%ych uwarunkowaniach organ właści”y do
jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego
przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
.

