
}i_ tt ,?,\?0,1, ,{ŁĄ ?} l k

U RZĄD M lASTA KRAKOWA
Wydzial Architektury i Urbanistyki

§*§§

ifr§
30-533 Kraków, Rynek Podgórski 'l , tel.: +48 12 616 80 37, +48 12 616 80 36, e-mail: au.umk@um.krakow.pl

AU_0 1 -3.6 7 40.1.886.20 1 3.KPŁ

Rada Dzielnicy XVIil
os. Centrum B bl. 6
31-927 Kraków

Kraków, 7.06.2013

*}!": _r Ą

ć§nS fui-.,

ĄLi\{uł\

$i
!-r^

Dotyczy inwestycji pn. : Budowa Za|<ladu Termicznego Przekształcania Odpadów w
Krakowieo jako element projektu ,rProgram gospodarki
odpadami komunalnymi w Krakowie" rwraz z infrastrukturą
techniczną na dziatkach nr 64/32, 64110, 64117, obręb 43
Nowa Huta prry ul. Giedroycia w Krakowie.

Zgodniezaft.33 ust. 1w zw.zart,90ust.2pkt 1oraz ań.3 ust. 1pkt. 11 lit. c)ustawy
z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzialę
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko" (Dz. U.
Nr 199, poz. 1227 z poźn. zm.), w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska z 5.06.2013 r. znak,, O0.4242.2.6.2013.AK, Prezydent Miasta Krakowa jako
organ właściwy do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczącej przedsięwzięcia
mogącego znacząco oddzia$wać na środowisko, zobowiązany jest do zapewnienia
możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie przeprowadzenia oceny
oddziaływania przeds ię wzięcia na środowi sko.
Podanie informacji do publicznej wiadomości następuje m, in. poprzez obwieszczenie w
sposób zwyczajowo przyjęĘ w miejscu (obszarze) planowanego przedsięwzięcia.

W oparciu o powyźszę, zwTacam się z uprzejmą prośbą o wywieszenie bez zbędnej zwłoki
zńączonego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Państwa siedzibie, oraz lla tablicy Rady
Dzielnicy znajdującej się najbliżej ww. przedsięwzięcia. Po 21-dniowym terminie
wywieszenia obwieszczęnia (po I.07.2013 r.) bardzo proszę o jego zwrócenie. Obwieszczenie
to proszę opatrzyć adnotacją o terminie w jakim zostńo wywieszone (data wywieszenia, data
zdjęcia, pleczęc i podpis osoby uprawnionej).
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Otrzymują:
1. Adresat t obwieszczęnię 2x
2. Aa.
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OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Krakowa

o ponownym przeprowadzeniu

oce ny oddziaływ ania przedsięwzięcia n a ś rod owis ko

W zwtązku z wystąpieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie
5.06.2013 t.) na podstawie art. 33 ust.1 i art. 36 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 dnia 7 listopada 2008 r.),
oraz art.91 § 3 k.p.u., Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że 17.05.2013 r. zostało
wszczęte postępowanie administracfne znak: AU-0I-3.6740.1.886.2013.KPŁ na wniosek
Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A., ul. J. Brozka 3, Kraków, reprezentowanego
przęz pełnomocnika: Pana Jakuba Baczyńskiego; w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na
budowę dla zamietzenia budowlanego pn.: Budowa Zakładu Termicznego Przeksztalcania
Odpadów w Krakowie, jako element projektu ,,Program gospodarki odpadami
komunalnymi w Krakowie", wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 64132,
64110,64117, obręb 43 Nowa Huta prry ul. Giedroycia w Krakowie.

W związklzpowyższym informuje się, ze w terminie 2I dń od daty ukazaria się niniejszego
obwieszczenia (tj. od dnia 7.06.2013 r. do dnia 1.07.2013 r.), można zapoznać się z
raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, materiałem przedstawiającym
wizaalizację przedsięwzięcia, oraz złożyc ewentualne wnioski i uwagi w Wydziale
Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa - Rynek Podgórski 1 (na Dziennik
Podawczy, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez
konieczności opatrlłvania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w
ustawie z dnia 18 września2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z
poźn. zm. ) na adres e-mail Krzysztof.Plazinski@um.krakow.p1 ). Godziny przyjęć: od
poniedziałku do piątku od 800 do 1500 tel. inspektora prowadzącęgo sprawę: (I2) 616-80-23.

Otwarta dla społeczeństwa rozprawa administracyjna dot. przedmiotowej oceny
oddziały.wania przedsięwzl,ęcia na środowisko odbędzie się w dniu 2.07.2013 r. o godzinie
800 w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa - Rynek Podgórski 1 w
Sali im. Franciszka Maryewskiego (sala sesyjna).

Jednocześnie informuje się, że organem właściwym do:
1. wydania decyzji pozwolenia na budowę jest Prezydent Miasta Krakowa;
2. rozpatrzenia wszystkich uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony

Srodowiska, Plac Na Stawach 3, Kraków;
3. wydania opinii w sprawie warunków realizacji przedmiotowej inwestycji rLa

podstawie art. 90 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy jest Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarnv. ul. Makuszvńskiepo 9. Kraków.
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