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Kraków,  dnia D 9 SI[ ę7

Rada i Zarząd  DzielnicyVll

Miasta  Krakowa  - Zwierzyniec

ul. Prusa  18,  30-117  Kraków

WS-04.6220.154.2021.MP

Dotyczy  postępowania  w  sprawie  wydania  decyzji  o środowiskowych  uwarunkowaniach  dla

przedsięwzięcia  pn.: ,,Budowa  zabudowy  mieszkaniowej  wraz  z infrastrukturą,  parkingów  naziemnych

wraz  z infrastrukturą,  dróg,  sieci kanalizacyjnych  w ramach  inwestycji  p.n.: Budowa  zespołu  88 budynków

mieszkalnych  jednorodzinnych  wraz  zinfrastrukturą  komunikacyjną,  techniczną  oraz  zagospodarowaniem

terenu  w rejonie  ul. Podłużnej  w Krakowie,  na działkach  nr:  51/14,  51/15,  51/16,  51/17,  51/18,  51/19,

51/20,  51/21,  51/22,  51/23,  51/24,  51/25,  51/26,  51/30,  51/31,  51/32,  51/33,  51/34,  51/35,  51/36,

51/37,  51/4,  51/5,  51/53,  51/55,  51/57,  51/65,  51/66,  51/67,  51/87,  51/90,  54/4,  192/3  obr.  7 Krowodrza

oraz  92, 109/1,  109/7,  110,112,  343,  44S,  365/1,  366,  367  obr.  51 Krowodrza.

Zawiadamiam,  że na wniosek:  spółki  WOLA  VILLAGE  URBA CK Spółka  z ograniczoną

odpowiedzialnością  Spółka  Komandytowa,  ul.  Zabłocie  25/56,  30-701  Kraków,  prowadzone  jest

postępowanie  administracyjne  w sprawie  wydania  decyzji  o środowiskowych  uwarunkowaniach  dla

przedsięwzięcia  pn.: ,,Budowa  zabudowy  mieszkaniowej  wraz  z infrastrukturą,  parkingów  naziemnych

wraz  z infrastrukturą,  dróg,  sieci kanalizacyjnych  w ramach  inwestycji  p.n.: Budowa  zespołu  88 budynków

mieszkalnych  jednorodzinnych  wraz  z infrastrukturą  komunikacyjną,  techniczną  oraz  zagospodarowaniem

terenu  w rejonie  ul. Podłużnej  w Krakowie,  na działkach  nr:  51/14,  51/15,  51/16,  51/17,  51/18,  51/19,

51/20,  51/21,  51/22,  51/23,  51/24,  51/25,  51/26,  51/30,  51/31,  51/32,  51/33,  51/34,  51/35,  51/36,

51/37,  51/4,  51/5,  51/53,  51/55,  51/57,  51/65,  51/66,  51/67,  51/87,  51/90,  54/4,  192/3  obr.  7 Krowodrza

oraz  92,109/1,109/7,110,112,  343,  445,  365/1,  366,  367  obr.  51 Krowodrza.

Zgodnie  z art. 33 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. z 2022  r. poz. 1029  z późn.  zm.), przed  wydaniem  decyzji  wymagających  udziału

społeczeństwa  organ  administracji  właściwy  do ich wydania  zobowiązany  jest  do podania  do publicznej

wiadomości  informacji  o przystąpieniu  do  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na środowisko,

wszczęciu  postępowania,  przedmiocie  decyzji,  która  ma być wydana  w sprawie,  organie  właściwym  do

wydania  decyzji  oraz organach  właściwych  do wydania  opinii  i dokonania  uzgodnień,  możliwościach

zapoznania  się  z niezbędną  dokumentacją  sprawy  oraz  o miejscu,  w którym  jest  ona wyłożona  do wglądu,

możliwości  składania  uwag  i wniosków,  sposobie  i miejscu  składania  uwag  i wniosków  ze wskazaniem

30 - dniowego  terminu  ich składania,  a także  informacji  o organie  właściwym  do rozpatrzenia  uwag  i

wniosków.

Uprzejmie  proszę  o wywieszenie  załączonego  obwieszczenia  na tablicy  ogłoszeń  w Państwa

siedzibie  oraz  na tablicach  Rady  i Zarządu  Dzielnicy  znajdujących  się najbliżej  ww.  przedsięwzięcia  na

okres  pełnych  30 dni,  po naniesieniu  na załączonym  obwieszczeniu  daty  ieąo  wywieszenia  na tablicach
Rady  i Zarządu  Dzielnicy.

Odpowiednią  datę  należy  nanieść  po sformułowaniu,,Obwieszczenie  nastąpiło  dnia:".



Proszę  o zwrot  do Wydziału  Kształtowania  Środowiska  Urzędu  Miasta  Krakowa  załączonego

obwieszczenia  po upływie  ww.  okresu  wraz  z zamieszczoną  na nim  adnotacją  o miejscu  wywieszenia  oraz

datach  wywieszenia  i zdjęcia  obwieszczenia  z tablicy  ogłoszeń  (stosowna  pieczątka  i podpis).

Powyższe  jest niezbędne  dla  prawidłowego  prowadzenia  postępowania  administracyjnego

zgodnie  z obowiązującymi  przepisami  prawa  i procedurami.

Jednocześnie  informuję,  iż zgodnie  z art. 57 51  ustawy  zdnia  14  czerwca  1960  r. - Kodeks

postępowania  administracyjnego  (Dz. U. z 2021  r. poz. 735  z późn.  zm. - cyt.  dalej  jako,,k.p.a.")  jeżeli

początkiem  terminu  określonego  w dniach  jest  pewne  zdarzenie,  przy  obliczaniu  tego  terminu  nie

uwzględnia  się  dnia,  w którym  zdarzenie  nastąpiło.  Upływ  ostatniego  z wyznaczonej  liczby  dni  uważa  się

za koniec  terminu.  Powyższe  oznacza,  iż początkowym  dniem  ww.  okresu  30  dni  iest  dzień  następuiący  po

dniu  wywieszenia  na tablicy  ogłoszeń  przedmiotoweąo  obwieszczenia  zaś obwieszczenie  winno  być

zdięte  naiwcześniei  po upływie  pełnych  30  dni  nie  licząc  dnia  ieąo  wywieszenia.

Jednocześnie  zwraca  się uwagę,  na art.  57 Et 4 k.p.a.,  zgodnie  z którym,,jeżeli  koniec  terminu  do

wykonania  czynności  przypada  na dzień  uznany  ustawowo  za wolny  od pracy  lub  na sobotę,  termin

upływa  następnego  dnia,  który  nie  jest  dniem  wolnym  od pracy  ani  sobotą".

Otrzvmuia:

1.  Adresat  + załącznik.

2.  WS-04  aa.
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WS-04.6220.154.2021.M  P Kraków,  dnia D 9 SIE 2022

OBWIESZCZENIE

I. Na  podstawie  art.  33  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. z 2022  r. poz. 1029  z późn.  zm. - cyt. dalej  jako  ,,UUOŚ"),  podaje  się do publicznej

wiadomości,  co następuje:

W  dniu  20.12.2021r.  na wniosek:  spółki  WOLA  VILLAGE  URBA  CK  Spółka  z ograniczoną

odpowiedzialnością  Spółka  Komandytowa,  ul. Zabłocie  25/56,  30-701  Kraków,  Prezydent  Miasta  Krakowa

wszczął  postępowanie  w sprawie  wydania  decyzji  o środowiskovvych  uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia

pn.:,,Budowa  zabudowy  mieszkaniowej  wraz  z infrastrukturą,  parkingów  naziemnych  wraz  zinfrastrukturą,

dróg,  sieci  kanalizacyjnych  w ramach  inwestycji  p.n.:  Budowa  zespołu  88 budynków  mieszkalnych

jednorodzinnych  wraz  z infrastrukturą  komunikacyjną,  techniczną  oraz  zagospodarowaniem  terenu  w

rejonie  ul. Podłużnej  w Krakowie,  na działkach  nr: 51/14,  51/15,  51/16,  51/17,  51/18,  51/19,  51/20,  51/21,

51/22,  51/23,  51/24,  51/25,  51/26,  51/30,  51/31,  51/32,  51/33,  51/34,  51/35,  51/36,  51/37,  51/4,  51/5,

51/53,  51/55,  51/57,  51/65,  51/66,  51/67,  51/87,  51/90,  54/4,  192/3  obr.  7 Krowodrza  oraz  92,109/1,109/7,

110,112,  343,  445,  365/1,  366,  367  obr.  51  Krowodrza.

W  ramach  tego  postępowania  przystąpiono  do przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  przedmiotowego

przedsięwzięcia  na środowisko.

Informuje  się,  że organem  właściwym  do dokonania  uzgodnień  w toku  prowadzonego  postępowania  w

sprawie  oceny  oddziaływania  na środowisko  jest  zgodnie  z art.  77 ust. 1 pkt  1 UUOŚ Regionalny  Dyrektor

Ochrony  Środowiska  w Krakowie.

Z niezbędną  dokumentacją  sprawy  zgodnie  z art. 33 ust. 2 UUOŚ  można  zapoznać  się na zasadach

udostępniania  informacji  o środowisku  określonych  w UUOŚ,  w szczególności  jest  to możliwe  w siedzibie

Wydziału  Kształtowania  Środowiska  Urzędu  Miasta  Krakowa,  Kraków  os. Zgody  2 (poniedziałek  - piątek  w

godz.  7.40-15.00),  po  wcześniejszej  telefonicznej  rezerwacji  wizyty,  której  termin  należy  uzgodnić

bezpośrednio  z pracownikiem  prowadzącym  sprawę,  pod  numerem  12  616  89  45.

Uwagi  i wnioski  w przedmiotowej  sprawie  składać  można  na piśmie  przekazując  stosowne  dokumenty  na

adres:  Wydział  Kształtowania  Środowiska  Urzędu  Miasta  Krakowa,  os. Zgody  2, 31-949  Kraków,  ustnie  do

protokołu  w siedzibie  Wydziału  Kształtowania  Środowiska  Urzędu  Miasta  Krakowa  lub też za pomocą

środków  komunikacji  elektronicznej  bez konieczności  opatrywania  ich bezpiecznym  podpisem  elektronicznym

- w terminie  30  dni  od dnia  podania  do publicznej  wiadomości  treści  niniejszego  obwieszczenia.

Wyżej  wskazane  uwagi  i wnioski  rozpatrzone  zostaną  przez  Prezydenta  Miasta  Krakowa

w toku  ww. postępowania.  Zgodnie  z art. 35 UUOŚ,  uwagi  i wnioski  złożone  po upływie  ww. terminu

pozostawione  zostaną  bez  rozpatrzenia.

Il.  Na podstawie  art. 106  fi 2 ustawy  zdnia  14  czerwca  1960  r. - Kodeks  postępowania  administracyjnego

(Dz.  U. z 2021  r. poz.  735  z późn.  zm. - cyt.  dalejjako,,k.p.a.")  oraz  49  k.p.a. w związku  z art.  74  ust.  3, 77 ust.  1i2

UUOŚ  zawiadamia  się  strony,  że tutejszy  organ  wystąpił  o uzgodnienie  warunków  realizacji  przedmiotowego

przedsięwzięcia  do Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska,  w Krakowie,  ul. Mogilska  25, 31-542

Kraków.



Jednocześnie  informuje  się,  że  w  kaźdym  stadium  postępowania  strony  mogą  zapoznać  się

z materiałem  dowodowym  zgromadzonym  w przedmiotowej  sprawie,  jak  również  wypowiedzieć  się co do

zebranych  dowodówi  materiałów  oraz  zgłoszonych  żądań.

Zgodnie  z art.  49 k.p.a.,,zawiadomienie  stron  o decyzjachiinnych  czynnościach  organu  administracji

publicznej  moźe  nastąpić  w formie  publicznego  obwieszczenia,  w innej  formie  publicznego  ogłoszenia

zwyczajowo  przyjętej  w  danej  miejscowości  lub  przez  udostępnienie  pisma  w Biuletynie  Informacji  Publicznej

na stronie  podmiotowej  właściwego  organu  administracji  publicznej.  Zawiadomienie  uważa  się  za dokonane  po

upływie  czternastu  dni  od dnia,  w którym  nastąpiło  publiczne  obwieszczenie,  inne  publiczne  ogłoszenie  lub

udostępnienie  pisma  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej.

Obwieszczenie  nastąpiło  dnia:


