
                   
REGIONALNY DYREKTOR 
 OCHRONY ŚRODOWISKA 

            W KIELCACH 
 
WOO-I.420.67.2018.JO.200                 Kielce, dnia 24 listopada 2022 r. 

OO.4230.1.2016.JS 

 
OBWIESZCZENIE 

 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 1  

lit. e i art. 75 ust. 6 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 jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) – cyt. dalej jako „UUOŚ”,  

w związku z art. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy  o udostępnianiu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1712)  

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach 

 

zawiadamia strony postępowania, że w toku prowadzonego postępowania na wniosek Międzynarodowego 

Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o. (ul. Kpt. Mieczysława Medweckiego 1,  

32-083 Balice) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:  

 

„Budowa nowej drogi startowej na lotnisku Kraków – Balice” 

 

tut. organ wydał postanowienie z dnia 24.11.2022 r., znak: WOO-I.420.67.2018.JO.199, 

OO.4230.1.2016.JS, o zawieszeniu postępowania administracyjnego do czasu przedłożenia przez 

wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

Na w/w postanowienie nie służy prawo wniesienia zażalenia. Na podstawie art. 142 Kpa postanowienie, 

na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji. 

Informuję, że w myśl art. 49 k.p.a., zawiadomienie stron postępowania o czynnościach następuje 

w formie publicznego obwieszczenia. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia  

w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Wskazuje się dzień 29.11.2022 r. jako dzień, w którym 

nastąpiło publiczne obwieszczenie. 

 Z treścią ww. postanowienia można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Kielcach ul. Karola Szymanowskiego 6, od poniedziałku do piątku, w godzinach 730 – 1530 

po uprzednim umówieniu się z pracownikiem tutejszej Dyrekcji (nr telefonu do kontaktu (41) 3435361 lub 

(41) 3435360) lub w sposób wskazany w art. 49b § 1 k.p.a. 

 

Małgorzata Olesińska 
p. o. Zastępcy Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska 
Regionalnego Konserwatora Przyrody 

w Kielcach 
/-podpisany cyfrowo/ 

 

 

Miejsce wywieszenia …………………………..………………… 

Termin wywieszenia obwieszczenia: od………..…….…do ……………… 



 

 
 
Otrzymują: 

1. Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o.  

2. pozostałe strony poprzez obwieszczenie wywieszone na tablicach ogłoszeń: 

 UG Zabierzów, 

 UG Liszki, 

 UG Czernichów, 

 UG Zielonki, 

 UM Kraków, 

 Rada Dzielnicy VII Zwierzyniec 

 Rada Dzielnicy VI Bronowice 

 Rada Dzielnicy IV Prądnik Biały 

 w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach  

 w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach 

3. a/a 
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