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ZAWIADOMIENIE

W związku ze zmianą wariantu realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa drogi ekspresowej
S-7 na odcinku Moczydło (granica z województwem Świętokrzyskim) — Szczepanowice — Widoma —

Zastów — Kraków (do węzłu Igołomska) Odcinek 1: Granica województwa Świętokrzyskiego — węzeł

Szczepanowice (bez węzłu) — długość ok. 23.2 krn. Etap II— węzeł Miechów — węzeł Szczepanowice (bez
węzłu)” na racjonalny wariant najkorzystniejszy dla środowiska, tj. wariant B (czerwony), Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie zawiadamia, iż zmiana przebiegu trasy realizacji drogi
ekspresowej S-7 spowodowała konieczność ustalenia nowych stron postępowania.

Dlatego na podstawie art. 61 4 oraz art. 49 * 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.
U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie uprzejmie zawiadamia strony postępowania o wszczęciu
postępowania w przedmiotowej sprawie na wniosek złożony w dniu 17.08.2018 r. przez Generalną
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Krakowie (ul. Mogilska 25, 3 1-542 Kraków) działającą
przez Pełnomocnika Pana Arkadiusza Palkę (Most)” Katowice Sp. z o.o., ul. Rolna 12, 40-555 Katowice).

Jednocześnie informuję, iż strony biorące udział w postępowaniu dotyczącym realizacji drogi
w wariancie D (fioletowy), po zmianie wariantu są w dalszym ciągu stronami postępowania, jeżeli
przysługuje im prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie
oddziaływać przedsięwzięcie w wariacie B (czerwonym).

Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Krakowie (ul. Mogilska 25) w godz. od 9.00 do 14.00, w pokoju nr 810.

Ponadto, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska uprzejmie informuje, iż o kolejnych etapach
postępowania, zgodnie z art. 49 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony powiadamiane będą
poprzez udostępnienie pism w Biuletynie lnformacji Publicznej RDOŚ w Krakowie pod adresem:
http://bip.krakow.rdos.goy.pl/.
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1. Pan Arkadiusz Palka — Pełnomocnik Inwestora,
2. Urząd Gminy i Miasta Miechów — ePuap,
3. Pozostałe strony postępowania zawiadamiane w trybie art. 49 K.p.a.,

4. OO.TP aJa.
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Podstawa prawna:

- art. 61 4 Kpa — „ O wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy zawiadomić wszystkie osoby będące
stronami w sprawie „;

- art. 49 I 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 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego „.

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z obowiązywaniem od dnia 25 maja 2018r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( zwanego dalej RODO), informujemy, że:

I. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Regionatny Dyrektor Ochrony Środowiska z siedzibą w Krakowie, ul.
Mogilska 25, 31-542 Kraków,

2. PanalPani dane osobowe będą przetwarzane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie w celu prowadzenia
postępowania administracyjnego/sądowoadministracyjnego, zgodnie z art. 6 ust.1 lit c) 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 Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie podmiotom
upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie powszechnie obowiązujących 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 ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania oraz
prawo do przenoszenia danych,

6. w związku z przetwarzaniem Pana/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.krakowrdos.goy.pl, adres pocztowy: ul. Mogilska 25, 31-542
Kraków.


