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Zdjętc dnia

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KRAKOWIE
00.421.2.2.201 8.TP

Kraków, dnia 10.07.2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
2096 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddzialyi”yania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn.
zm.), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie uprzejmie zawiadamia o:
1. wystąpieniu o

opinię

do

Małopolskiego

Państwowego

Wojewódzkiego

łuspektora

Sanitarnego,
2. wystąpieniu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie,
3. rozpoczęciu w dniu 11.07.2019 r. 30 dniowego udziału społeczeństwa,
dla przedsięwzięcia pn.: ‚„Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku Moczydlo (granica z
województwem Świętokrzyskim)
Szczepanowice
Widoma Zastów Kraków (do węzła
Igołomska) Odcinek 1: Granica województwa Świętokrzyskiego
węzeł Szczepanowice (bez
węzłu) długość ok. 23.2 krn. Etap II— węzeł Miechów węzeł Szczepanowice (bez węzłu)”
w wariancie B (czerwonym).
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Otrzymu:

1.
2.
3.

Pełnomocnik Inwestora,
Pozostałe strony postępowania zawiadamiane w trybie art. 49 Kpa.,
OO.TP a/a.

Podstawa ara una
art. 49 Kya Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zuyczajowo
przyjęty w danej mwjscowośct sposób pub! wznego ogłaszania, jeeti przepis szczególny lak sianowi; w tych przypadkach zawiadomienie bqd. doręczenie uważa
się za dokonane po uplymyw czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.
74 tat. 3 akt I „Jeeli liczba stron w postępowarnu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, siosuje się przepis art. 49 Kpa”
„
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