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Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.
U. z 2013 r., póz. 267 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. z 2013 r. póz. 1235 j. t. ze
zm.), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie uprzejmie zawiadamia
o wszczęciu postępowania na wniosek Pana Jana Rajtara, ul. Bałuckiego 28. 30-318 Kraków,
działającego z upoważnienia Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w Krakowie, ul. Senatorska l, 30-106 Kraków, zmierzającego do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa miejskiej
sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Igołomskiej (w pasie proj. drogi krajowej nr 79 etap 2 km:
331+944,85 -=- 334+682), Wyciąskiej, Sitowiny, oraz terenie zamkniętym PKP linii kolejowej
nr 095 Kraków-Mydlniki w Krakowie (km: 25,415+25,485; 26,075+26,147). Budowa
pompowni sieciowej PR wraz Z infrastrukturą techniczną, zjazdem z ul. Sitowiny,
zagospodarowaniem oraz budowa rurociągu tłocznego w ul. Sitowiny i Wyciąskiej
w Krakowie".

Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Krakowie (Plac Na Stawach 3) w godz. od 8.00 do 15.00, w pokoju nr 109.
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Otrzymują:

1. Pan Jan Rajtar- pełnomocnik Inwestora, ul. Bałuckiego 28, 30-3018 Kraków.
(2/ Pozostałe strony postępowania zawiadamiane w trybie art. 49 K..p.a.,

3. OO.TP a/a.

Podstawa prawna
74 ust. 3 ustawy OOŚ „Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49
Kpa"
arl. 61 ust. 4 Kna „O wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy zawiadomić wszystkie osoby będące stronami w sprawie"
arl. 49 Kpa „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów admini s t rac j i publ icznej pr/cz obwieszczenie lub w i n n y zwyczajowo
przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uwa/a
się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia".

30-107 Kraków, Plac Na Stawach 3, * tel. +48 (012) 619 81 33 fax +48 (012) 619 81 22
e-mail: tomasz.pachowicz@rdos.krakow.pl

www.krakow.rdos.gov.pl


