
 

 

 

OBWIESZCZENIE 

REGIONALNEGO DYREKTORA 

OCHRONY ŚRODOWISKA 

W KATOWICACH 
 
 

WOOŚ.4210.15.2013.AD.29 

z 5 lutego 2014 roku 

 

 
 

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 59 ust. 1 pkt. 1 oraz 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 

(t.j. Dz.U. z 2013 r. nr 0, poz. 1235 ze zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

zawiadamia, że na wniosek pana Janusza Pieniądz, EKKOM Sp. z o.o.ul. Wadowicka 8i,  

30-415 Kraków, reprezentującego Miasto Rybnik, toczy się w Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Katowicach, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi śródmiejskiej na odcinku od 

zaprojektowanego węzła śródmiejskiego, w ciągu drogi regionalnej Racibórz – Pszczyna, do 

skrzyżowania z ul. Obwiednia Południowa”. 
 

Ww. przedsięwzięcie, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 32 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  

(Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących 

zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania 

decyzjio środowiskowych uwarunkowaniach w tej sprawie jest Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Katowicach. 

 

Jednocześnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach zawiadamia, że: 

1) przeprowadzana jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; 

2) w toku postępowania inwestor uzupełnił materiał dowodowy, 

3) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku w opinii sanitarnej  
zn. ONS/ZNS/524/4/13 z 2 stycznia 2014 r. zaopiniował pozytywnie ww. przedsięwzięcie 

pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, 

4) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach będzie wydawał Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Katowicach, 

5) w dniach od 17 lutego 2014 r. do 10 marca 2014 r. każdy może zapoznać się 

z wnioskiem, raportem oraz innymi dokumentami zebranymi w przedmiotowej sprawie. 

Dokumenty znajdują się do wglądu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 22, od poniedziałku do piątku, w godzinach 

8:00 do 15:00, pokój nr 405. W tym samym terminie można zgłaszać uwagi i wnioski 

dotyczące przedmiotowego przedsięwzięcia (w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej), na adres:  

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

ul. Dąbrowskiego 22 

40-032 Katowice 

e’mail: sekretariat.katowice@rdos.gov.pl 

fax: 32 42 06 884 

mailto:sekretariat.katowice@rdos.gov.pl
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6) 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, 

7) 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. 


