
 

 

 
ZAWIADOMIENIE 

o wszczęciu postępowania 
 

WOOŚ.420.88.2018.AS5.2 
z 7 sierpnia 2018 r. 

 

 Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1257), 
 

zawiadamiam, 
 
że na wniosek z 27 czerwca 2018 r. Pana Tomasza Gacka z firmy Pracownia Projektowa 
NIWELETA mgr inż. Tomasz Gacek, działającego na mocy pełnomocnictwa Miejskiego 
Zarządu Dróg w Bielsku-Białej, ul. Grażyńskiego 10, 43-300 Bielsko-Biała, uzupełniony 
pismem z 1 sierpnia 2018 r., wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie 
ul. Górskiej w Bielsku-Białej – budowie 4 zatok autobusowych, chodnika i elementów 
uspokojenia ruchu.  

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. l ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach jest organem właściwym do wydania  
ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania 
administracyjnego, w tym prawo do przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek 
i odpisów oraz zgłaszania ewentualnych uwag i wniosków. 

Materiał dowodowy dostępny będzie w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Katowicach, mieszczącej się w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 22,  
w dniach roboczych w godzinach 8:00-15:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod 
numerem telefonu: (32) 42 06 816. 

Zgodnie z art. 41 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz.U. 2017 r., poz. 1257) w toku postępowania strony oraz ich 
przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej 
o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod 
dotychczasowym adresem ma skutek prawny. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wywieszono w dniach ………………………………… 
(datę wywieszenia należy uzupełnić w dniu wywieszenia) 

 


