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OBwlESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY SRODOwlSKA

W KATOWICACH
znak woos 42o.59.2olB.JKS 14 z 17 wzesnia 2018 roku

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 pa2dziernika 2008r.
o udostQpnianiu informacji o Srodowisku ijego ochronie, udziale spoleczehstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (1.j. Dz. U. z 2017t-, poz- 1405
z po2n. zm.), dalej ustawy oo5, a tak2e art 74 ust. 3 ww. ustawy w zwiqzku z art. 49 ustawy
z dnia 14 cze.wca 1960r. Kodeks postepowania adminiskacyjnego ll.i Oz. U. z2O'17t., poz.
1257 z p62n. zm.) dalej Kpa, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Katowicach
zawiadamia, ie:
a) decyzji o lrodowiskowych uwarunkowaniach dla pzedsiewziecia pn.:,,Przebudowa

DW416 w m. Pietrowice Wielkie" z 7 wzeania 2018r. zn.: WOOS.420.59.2018.JKS.10
zostal nadany rygor natychmiastowej wykonalno6ci. Rygor ten zostal nadany na wnaosek
Pelnomocnika Zaeedu Ot6g Wojewodzkich w Katowicach z 4 wrzeSnia 2018r.
postanowieniem z 13 wze6nia 2018r. zn.: WOOS.42O 59.20'18.JKS.13,

b) na niniejsze postanowienie slu2y stronom zazalenie do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Warszawie za posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Katowicach w terminie 7 dni od dnia jego dorgczenia. Doreczenie stronom
postepowania ww. postanowienia uwa2a srQ za dokonane po uptywie 14 dni od dnia
publicznego ogloszenia niniejszego obwieszczenia,

c) zgodnie z art. 57 S 5 pkt. 2 Kpa w przypadku wnoszenia za2alenia w drodze pzesylki
pocztowej czynno56 ta bedzie skuteczna poptzez jej nadanie wylqcznie w polskrej
placdwce poczlowel operatora publicznego - tj. w placowce Poczty Polskiej S.A.
Z treSciq ww. poslanowienia i dokumentacja sprawy. strony moga zapoznaC si9
w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Kalowicach, mieszczacej sq
w Katowicach przy ul. Dqbrowskiego 22, w dniach pracy urzedu w godzinach 8.00-15.00,
po upzednim ustaleniu terminu pod numerem telefonu (32)4206815.

Zawiadomienie uwa2a siQ za dokonane po uptywie '14 dni od dnia publicznego
obwieszczenia.

Wywieszono w dniach : a i/ l.f.?!.d,

Pieczqc Urzgdu
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