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Zawiadomienie

Kraków, 18 lipca 2019 r.

Zgodnie z art. 1O ~ 1 w związku z art. 49 ~ l Kodeksu Postępowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz 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 (tekst
jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.),

zawiadamiam strony

o wznowieniu na wniosek stron postępowania administracyjnego w sprawie
zakończonej decyzją ostateczną o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
pod nazwą: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000, MOP 8,4 MPa od tłoczni
Pogórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowi e -
Strachocina - Pogórska Wola - Tworzeń - Twaróg - Odolanów wraz z infrastrukturą
niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego,
małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego", realizowanego w części na terenie
zamkniętym.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 1O ~ 1 Kodeksu postępowania
administracyjnego, informuję o możliwości zapoznania się z dostępną w tut. Dyrekcji
dokumentacją przedmiotowej sprawy i wypowiedzenia co do zebranych dowodów
i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie, w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Krakowie (ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków) w godz. od 8.00 do 14.00,
w pokoju nr 804, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma. Doręczenie uważa
się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Brak kontaktu w podanym terminie zostanie uznany za nie wnoszenie uwag
do przedmiotowej sprawy.

Jednocześnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie informuje,
iż o kolejnych etapach postępowania strony zawiadamiane będą wyłącznie poprzez
zawiadomienie/obwieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (BlP) na str nie
internetowej RDOŚ w Krakowie.
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