
 

 

OBWIESZCZENIE 
REGIONALNEGO DYREKTORA 

OCHRONY ŚRODOWISKA 
W KATOWICACH 

WOOŚ.420.51.2018.EJ.8 
z 10 sierpnia 2018 roku 

 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, działając na podstawie: 

 art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  
(tj. Dz. U. 2017 poz. 1257 ze zm.), dalej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 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  
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.) dalej zwaną ustawą  
o udostępnianiu informacji, zawiadamia strony postępowania, 

 art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji zawiadamia społeczeństwo, 

że dnia 9 sierpnia 2018 r. wydana została decyzja stwierdzająca brak konieczności 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w związku z wnioskiem  
o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z 22.02.2017 r. znak 
WOOŚ.4210.41.2016.EJ.11 dla przedsięwzięcia pn.:  

„Przebudowa torowiska tramwajowego w Zabrzu od Pętli Mikulczyce do skrzyżowania  
ul. Mikulczyckiej z ul. Dygasińskiego łącznie z pętlą” 

Od wskazanej decyzji służy stronom odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Warszawie, za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Katowicach, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

Zgodnie z art. 57 § 5 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1257 ze zm.) w przypadku wnoszenia odwołania w drodze przesyłki pocztowej 
czynność ta będzie skuteczna poprzez jej nadanie wyłącznie w polskiej placówce pocztowej 
operatora publicznego – tj. w placówce Poczty Polskiej S.A. Nadanie pisma w placówce 
innego operatora będzie skuteczne o ile zostanie ono doręczone przed upływem terminu na 
jego złożenie.  W trakcie biegu terminu do odwołania, strona ma prawo do zrzeczenia się 
odwołania. Z dniem doręczenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w 
Katowicach oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze 
stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 
Z treścią ww. decyzji i dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 22, pokój 403, w godzinach  
8.00 – 15.00, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu (nr tel. 32 42 06 806). 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 
 
Wywieszono w terminie: 
 
od ……………………………………………. 
 
do ……………………………………………. 
 
Podpis / pieczęć urzędu …………………. 


