
 

 

 
OBWIESZCZENIE 

REGIONALNEGO DYREKTORA 
OCHRONY ŚRODOWISKA 

W KATOWICACH 
 

znak WOOŚ.420.162.2018.IŁ.2 
z dnia 30 listopada 2018 roku 

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, działając na podstawie 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 (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), 
 

zawiadamia strony postępowania 
 
1) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni 
drogi 913 - ul. Młyńska w Siemoni”; 

2) o wystąpieniu, w trybie art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko, do Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny 
oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko; 

3) o wystąpieniu, w trybie art. 64 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, do Dyrektora Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach PGW Wody Polskie o opinię co do 
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na 
środowisko. 

Postępowanie wszczęto na wniosek Pana Piotra Pacuły, pełnomocnika Gminy Bobrowniki. 
Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. l ww. ustawy, organem właściwym do wydania 
przedmiotowej decyzji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach. 
 
Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski 
w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 22, 
pokój 407, w godzinach 800-1500, po wcześniejszym ustaleniu terminu pod nr tel. 32 4206819. 
Informuję, że od 10 grudnia 2018 r. nastąpi zmiana siedziby organu (Katowice, 
pl. Grunwaldzki 8-10, pokój 318C).  

Zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 
publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. 

 

 

 

 
 


