
OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA

OCHRONY SRODOWISKA
W KATOWICACH

woos.4231 12017.MK1.3
z dnia 29 matca 2017 toku

l\.4alerial dowodowy dostepny jest w siedzble Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska
w Katowicach mieszczqcej sre w Katowicach przy ul Dabrowskiego 22. w dniach roboczych
w godz. 8110- 1500 po uprzednim usta eniu terminu pod numerem telefonu 32 42 06 803.

Na podstawie art 74 ust 3 ustawy z dnia 3 pazdziernlka 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o Srodowisku ijego ochronie udziale spolecze6stwa w ochronie grodowiska oraz
o ocenach oddziaiywanra na Srodowisko (Dz.U. 2016 poz 353 ze zm ) w zwiqzku z ad.. 49
ustawy z dnia 14 czewca 1960 r Kodeks postepowania administracyjnego \Dz.U. 2016
poz. 23 ze zm.)

Regronalny Dyreklor Ocnrony Srodowrska w Katowicach
informuje strony postQpowania administracyjnego,

1) o wszczQcru postQpowania w sprawie zmiany wydanel decyzji o 6rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziQcia pn: ,,Budowa gazociqgu relacli Kedzietzyn-
Ko2le - Granica RP (Polska-Czechy) . Postepowanie wszczeto na wniosek z dnia
6 matca 2017 roku Pana Artura Oleszkowicza pelnomocnika Operatora GazocrAgow
Przesylowych GAZ-SYSTEIVI S.A., uzupelniony pismem z dnia 27 matca 2017 toku,
Gazociqg przebiegal bedzie przez obszar wojewodztwa opo skiego - gmrny:
Kedzierzyn-Kozle. Bierawa i Cisek oraz Slaskiego - gminy: Rudnik, Pietrowice
Wielkie Raciborz Krzanowrcei Kzy2anowice

2) o wystapieniu, w trybie art 77 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pa2dziernika 2008 r
o udostepnianru inforrnacji o Srodowsku i jego ochronie. udziale spoleczenstwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko do Sl4skrego
Wojew6dzkiego lnspektora Sanitarnego i Opolskiego Wojewodzkiego lnspeklora
Sanitarnego z wnioskiem o uzgodnien e warunk6w realizacji dla l]\a /. pzedsiewziecta

3) o wystqpienru, w trybe art. 75 ust. 5 uslawy z dnia 3 pa2dzie.nika 2008 r
o udostQpnianiu informacji o 5rodowisku i jego ochronie. udziale spoleczenstwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywanla na Srodowisko do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowrska w Opolu z wnroskrem o uzgodnienie
waru'lkow reaIzac_r dla ww pzedsrewzrQc,a

Strony maja prawo do czynnego udzialu w kazdym stadium postQpowania
administracylnego. w lym prawo do przegl4dania akt sprawy spozadzania z nich notatek
i odprsow oraz zglaszan,a uwag r wnioskow

Zawiadomienie stron postepowania uwaza sQ za dokonane po uplywie 14 dni od dnla
publicznego ogloszenia
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