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OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY SRODOWISKA

W KATOWICACH
znak woos.42o 59.2018.JKS.11 z '10 wzesnia 2018 roku

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008r.
o udostQpnianiu informacji o Srodowisku ijego ochronie, udziale spoleczefislwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowasko (t.j. Dz. U z 2017t, poz. 1405
zpo2n.z:fi.\, dalej ustawy oo3, a takze art 74 ust. 3 ww. ustawy \,v zwiazku z art. 49 ustawy
z dnia 14 cze1rca 1960r. Kodeks postepowanra admrnrstracyjnego (lj Dz. U. 22017t., poz.
1257 z pbin. zm.), dalej Kpa Regionalny Dyreklor Ochrony Srodowiska w Katowicach
zawiadamia,2e:
a) na wniosek z 25 kwietnia 2018r. Pelnomocnika Zaaedu 0169 Woiew&zkich

w Kalowicach zostala wydana 7 wrzesnia 2018r. decfzja o grodowiskowych

uwarunkowanrach zn.: WOOS 420.59.20'18.JKS.'10, stwierdzajEca brak potrzeby
pzeprowadzania oceny oddzialywania na Srodowisko dla peedsiQwziecia
pn.: ,,Przebudowa OW416 w m. Pietrowice Wielkie",

b) stronom p?edmiotowego postqpowania slu2y odwolanie od niniejszei decyzji do
Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie za posrednictwem
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach wterminie'14 dni od dnia
doreczenia decyzri. Dorgczenie stronom postQpowania ww. decyzji uwa2a sie za
dokonane po uptywie 14 dni od dnia publicznego ogloszenia niniejszego obwieszczenia.
W trakcie biegu terminu do odwolania, sirona ma prawo do z.zeczenia si9 odwolania.
Zgodnie z art. 57 S 5 pkt. 2 Kpa w pzypadku wnoszenia odwolania w drodze przesylki
pocztowej czynnosc ta bQdzie skuteczna Wptzez jej nadanie wylacznae w polskiei
plac6wce pocztowej operatora publicznego - tj. w plac6wce Poczty Polskiej S.A.
Z lresciq ww. decyzji idokumentacjq sprawy, w tym opiniami Pa6stwowego Powiatowego
lnspektora Sanitarnego w Raciborzu oraz Dyrektora Regionalnego Zaeqdu Gospodarki
Wodnej w Gliwicach Paistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, strony mogq
zapoznac sie w siedzibie Regionalnel Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Katowacach.
mieszczqcej siq w Katowicach przy ul. Dqbrowskiego 22, w dniach pracy urzedu
w godzinach 8.00-15.00, po uprzednim ustaleniu terminu pod numerem telefonu
(32) 4206815.

c) wszyscy zainteresowani, niebgdqcy stronami tego postQpowania, moge zapoznac siq
ztresciq ww. decyli otaz z dokumentacjq sprawy, w tym opiniami ww. organ6w na

zasadach okreslonych w DZIALE ll Udostepnianie informacji o Srodowisku i jego ochronie
ustawy oos. Ww' dokumenty dostepne sq w si€dzibie Regionalnej Dyrekcii Ochrony
Srodowiska w Katowicach. mieszczEceJ sie w Katowicach przy ul. Dqbrowskiego 22.

Zawiadomienie uwa2a siQ za dokonane po uplywae 14 dni od dnia publicznego

obwieszczenia.
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