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OBWIESZCZENIE 
 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, działając na podstawie art.33 

ust.1 oraz 74 ust. 3 w związku z art.79 ust.1 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.2013.1235 j.t. ze zm.) 

zawiadamia o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko 

przedsięwzięcia pod nazwą: „Modernizacja linii kolejowej E 30 na odcinku Kraków 

Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnych na odcinku 

Kraków Główny – Kraków Płaszów – Kraków Bieżanów” oraz o możliwości składania uwag  

i wniosków do w/w przedsięwzięcia.  

Inwestorem przedsięwzięcia są Polskie Koleje Państwowe PKP PLK S.A., działające przez 

pełnomocnika Pana Włodzimierza Żmudę. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie jest właściwy do wydania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w zamierzenia, natomiast organem biorącym 

udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwym do wydania opinii jest Państwowy 

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  

w Wieliczce. 

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych, iż z dokumentacją sprawy można  

zapoznać się w siedzibie RDOŚ – Plac na Stawach 3 w Krakowie, przez okres 21 dni  

tj. od 02.04.2015r. do 23.04.2015 r. w pokoju 112, w godzinach pracy Dyrekcji. Raport 

będzie również dostępny na stronie internetowej pod adresem:  

https://drive.google.com/folderview?id=0B_8yzabXq4Otfk1pQzRGc2M1NDJtUHVyV3ZFQ

TJaMmlZa0c5V0pfMTNjZlNlVmdJdnZsUG8&usp=sharing 

W tym czasie można również składać uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej  

i ustnej do protokołu. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

Jednocześnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie zawiadamia  

o terminie rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, która odbędzie się  

w dniu 17 kwietnia 2015 r. o godz. 10.00 (miejsce: siedziba tut. Dyrekcji, sala 

konferencyjna).  
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