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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KRAKOWIE
OO.4220.5.49.2019.TP

Kraków, dnia 20.01.2020 r.

OBWIESZCZEME

Działając zgodnie z art. 49 * 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 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 (tj. Dz. U. z
2018 r. poz. 2081 z późn. zm.),
zawiadamiam strony postępowania
iż, na podstawie art. 144 i art. 133 Kodeksu postępowania administracyjnego Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie pismem z dn. 20 stycznia 2020 r., znak:
OO.4220.5.49.2019.TP przekazał do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zażalenie Pana
Adama Pacuskiego reprezentującego Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Ochrony Krajobrazu
Poradowa oraz Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot na postanowienie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 16 grudnia 2019 r., znak:
OO.4220.5.49.2019.TP nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach wydanej w dniu 12 listopada 2019 r., znak: OO.421.2.2.2018.TP dla
przedsięwzięcia pii: „Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku Moczydło (granica z
województwem Świętokrzyskim)
Szczepanowice
Widoma
Zastów
Kraków (do węzła
Igołomska) Odcinek 1: Granica województwa Świętokrzyskiego
węzeł Szczepanowice (bez
węzła) długość ok. 23.2 krn. Etap II— węzeł Miechów węzeł Szczepanowice (bez węzła)” w
związku z faktem, iż nie znaleziono podstaw do zastosowania art. 132 Kpa.
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Doręczenie niniejszego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od
dnia wywieszenia obwieszczenia.
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Pan Adam Pacuski,
Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Pełnomocnik Inwestora,
Strony postępowania zawiadamiane w trybie art. 49 K.p.a.,

ul.Mogilska25,31-542Kraków,tel. 1261981 21, faks(12) 61 98122
sekretańat.krakowrdos.goy.pI
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OO.TP a/a.

Podstawa prawna:
art. 49 1 Kpa „Jeżeh 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 Publicmej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej”;
art. 74 ust. 3 ustawy ooś Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49
Kodeksu postępowania administracyjnego”.
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