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W KRAKOWIE

OO.421.3.2.2018.EC Kraków, dnia 07.11.2018 rok

ZAWIADOMIENIE
o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając zgodnie z art. 10 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego ( Dz. U. 2017 poz. 1257 ze zmianami) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ocbronie, udziale
społeczeństwa w ocbronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
2017 poz. 1405 ze zmianami), zawiadamiam strony postępowania:

- o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja istniejącej linii kolejowej nr
104 Chabówka — Nowy Sącz” oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do
zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie.

Z aktami sprawy, w tym z treścią ww. opinii i postanowienia, można zapoznać się
w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Krakowie ( Kraków, ul. Mogilska
25, VIII piętro, pok. 805 ) w godzinach od 8.00 do 15.00.
Decyzja kończąca przedmiotowe postępowanie zostanie wydana nie wcześniej niż po upływie
3 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. Brak kontaktu w podanym terminie
zostanie uznany za nie wniesienie uwag do przedmiotowej sprawy.

Otrzymujp:

1. PKP Polskie Linie KoIejo%%e S.A.
03-734 Warszawa. ul. Targowa 74

2. Pelnornocnik Pani Et%a Makosz
PKP PLK SA. Biuro Ochrony Srodowiska
03-734 Warszatya, ul. Targowa 74

3. Pozostale strony postępowania zawi1amiane w trybie art. 49 kpa
4. OO.EC. aa
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Sprawę prowadzi Ewa Chwastek, tel. 1261 98 133
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