
 

 

OBWIESZCZENIE 
REGIONALNEGO DYREKTORA  

OCHRONY ŚRODOWISKA 
W KATOWICACH 

znak WOOŚ.420.5.2018.RK1.12 
z 30 października 2018 roku 

 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach działając na podstawie art. 33  
ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 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 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1235 ze zm.) 
zawiadamia, że na wniosek Pana Jerzego Starypana Prezesa Zarządu Beskid Żywiec  
Sp. z o.o., wszczęto postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
dla przedsięwzięcia polegającego na budowa ciepłowni na biomasę i paliwo alternatywne 
(RDF) na działce nr 1019/140 obręb 0007 Żywiec, powiat żywiecki, województwo śląskie. 

 

Jednocześnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach zawiadamia, że: 

1) przystępuje do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; 
2) w dniach od 2 listopada do 1 grudnia 2018 r. każdy może zapoznać się z dokumentacją 

sprawy.  
Dokumenty znajdują się do wglądu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 22, od poniedziałku do piątku, w godzinach 800 do 1500, 
pokój 403, po uprzednim ustaleniu terminu pod nr tel. 32 4206800. W tym samym 
terminie można zgłaszać uwagi dotyczące przedmiotowego wniosku, w formie pisemnej, 
elektronicznej i ustnej; 
Ponadto, w wyznaczonym powyżej terminie, na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Katowicach będzie zamieszczony raport o oddziaływaniu  
na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia oraz jego dwa uzupełnienia  
(http://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia); 

3) informacje, w jaki sposób uwagi i wnioski, zgłoszone w związku z udziałem 
społeczeństwa, zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione, 
zawarte będą w uzasadnieniu decyzji; 

4) organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków, przed wydaniem decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach, jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Katowicach; 
Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, wskazanego powyżej, pozostaną  
bez rozpatrzenia; 

5) zawiadomienie społeczeństwa uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 
upublicznienia niniejszego obwieszczenia. 
 

 
 
 
 
 
Upubliczniono w dniach od: .................... do: .................... . 

 

Podpis/pieczęć urzędu …………………. 
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