
 

 

 

 

OBWIESZCZENIE 

REGIONALNEGO DYREKTORA  

OCHRONY ŚRODOWISKA  

W KATOWICACH 

 

 

WOOŚ-BB.4210.3.2013.RJK.10 

z 10 marca 2014 roku 

 

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, działając na podstawie:  

 art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 267), 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 (Dz.U. z 2013 r. 

poz. 1235 ze zm.) zawiadamia strony postępowania, 

 art. 38 i 85 ust. 3 ww. ustawy udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko podaje do publicznej wiadomości informację,  

o wydaniu w dniu 7 marca 2013 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak:  

WOOŚ-BB.4210.3.2013.RJK.9 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu rozpoznania 

złoża węgla kamiennego w obszarze „Morcinek 1”. 
Inwestorem przedsięwzięcia jest NWR Karbonia S.A. z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach, 

ul. 3 Maja 44. 

Od ww. decyzji służy stronom postępowania odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Warszawie za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia. 

Doręczenie decyzji stronom postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 

publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. 

Strony mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, w Wydziale Ocen Oddziaływania 
na Środowisko w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40 B, pokój 414a, w godzinach 8.00 – 15.00. 

Społeczeństwu treść ww. decyzji oraz dokumentacja sprawy udostępniana jest zgodnie 

z zasadami zawartymi w Dziale II (pt. Udostępnianie informacji o środowisku i jego 

ochronie) ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

Informacje o wydanej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych 

o dokumentach, prowadzonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Katowicach. 

 
 

 

 


