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REGIONALNY DYREKTOR
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W KRAKOWIE

OO.420.2.98.2018.BaK Kraków, dnia 09 LIS. 2018

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 61 4 oraz art. 49 I Kodeksu postępowania administracyjnego
(Dz. U. 2018 poz. 2096 j. t.), 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. 2018 poz. 2081 j. t.),

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie,

zawiadamia strony postępowania

o wszczęciu postępowania na wniosek Pana Andrzeja Krzesińskiego działającego
w imieniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie, zmierzającego do
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:
„Przebudowa odcinka sieci ciepłowniczej 2 x Dn 600 na dz. 126/2, 126/14 obr. 12
Śródmieście przy ni. Podgórskiej 22 w Krakowie” oraz o wystąpieniu o opinie do
Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz do Dyrektora Zarządu
Zlewni w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zgodnie z art. art. 64
ust. I pkt 2 i pkt 4 oraz art. 78 ust. I pkt 1 lit. b 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. 2018 poz. 2081 j. t.).

Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Krakowie (ul. Mogilska 25) w godz. od 8.00 do 15.00, w pokoju nr 804.

Ponadto, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska uprzejmie informuje, iż o kolejnych
etapach postępowania, zgodnie z art. 49 I strony powiadamiane będą poprzez udostępnienie
pism (obwieszczeń, zawiadomień) w Biuletynie Informacji Publicznej RDOŚ w Krakowie.
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Otrzymuia:

Pan Andrzej Krasiński — Pełnomocnik Inwestora,
2. Pozostałe strony postępowania zawiadamiane w trybie art. 49 Kpa.,
3. OO BaK ala.
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Podstawa orawna:

- art. 61 4 Kpa— „ O ii”szczęciu postępmiania z urzędu lub na ±ądanie jednej ze stron nale_y zrni”iadomić wszystkie osoby będące stronami

ii sprml”ie
- art. 49 J Kpa — Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych c_ynnościach organu administracji

publicznej może nastąpić ii formie public:nego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia riiyczajou”o pr_-giętej ii danej

miejscowości lub przez udostępnienie pisma ii Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ii”laściwego organu administracji

publicznej
- art. 74 ust. 3 ustawy ooś — Jeżeli liczba stron postępowania o iiydanie decyzji o środowiskouych mi”arunkowaniach, w spranie uchylenia

lub zmiany, stwierdzenia nieiiażności, stwierdzenia liygaśnięcia decyzji. o której mowa i, pkt 1, lub il”znoliienia postępmtania ii sprmrie tej

decyzji - przekracza 20. stostt/e się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracy,”nego

- art. 64 ust. I pkt 2 ustawy ooś — .„ Postanoii”ienia. o których mowa ii art. 63 tist. I i 2. iiydaje się po zasięgnięciu opinii organu. o którym

mona w art. 78. w pr_yadku przedsięiizięć iiymagających decyzji, o których mowa wart. 72 ust. I pkt I-3. 10-19 i 21-24

- art. 64 list. I pkt 24 ustaw y ooś — „ Postanowie,zia. o których maila U art. 63 list. I i 2. iiydaje się po zasięgnięciu opinii organu

wlaścniego do iiydania oceny iiodnoprminej, o której mowa wprzepisach lisimi)” I dnia 20 lipca 2017 r. - Prano wodne

- art. 78 ust. J pkt J ustawy ooś — Organem Pańshloiiej Inspekcji Sanitarnej ii”łaściuym do iiydmiania opinii, o których mowa i, art. 61 list.

I pkt 2. art. 70 ust. I pkt 2, art. 77 list. I pkt 2 i art. 90 ust. 2 pkt 2, jest państwouy wojewódzki inspektor sanitarny - ii odniesieniu do

pozostałych przedsięwzięć mogących :nac:qco oddziałyiu”ać na środowisko ii zakresie zadań określonych dla niego ii listowie z dnia 14

marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarne.

W związku z obowią”waniern od dnia 25 maja 20l8r. rozporządzenia lrlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób jzycznych ii związku zprzetwarzaniem danych osobonych ii sprmiie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrekźyiiy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), siformujemy, ż
l/administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Regionalny Dyiektor Ochrony Srodowiska z siedzil w Krakowie, ul. Mogilska25,
31-542 Kraków
2/ Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane prz Regionalną Dyrekcję Ochrony Srodowiska w Kako%yie w celu prowadzenia
postępowania administracyjnego/sądowoadministracyjnego, zgodnie z art 6 ust. I lite) RODO.
Podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji obowiązku prawnego w postaci rozpatrzenia sprawy.
3/ dane Pana/Pani mogą być udostępniane przez Regionalnego L”rektora Ochrony Srodowiska w Krakowie podmiotom upoważnionym do
uzyskania informacji na podstawie powszechnie obowiązujych przepisów prawa.
4/ Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
5/ posiada Pan/pani prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo idi sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo
do przenoszenia danych.
6/w związku z przetwarzaniem Para/Pani danych osobowych ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
7/dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: iod.krakowtrdos.goy.pl
adres pocztowy: uI. Molska25. 3 l-542 Kraków.


