
 

 

 

 

OBWIESZCZENIE 

REGIONALNEGO DYREKTORA 

OCHRONY ŚRODOWISKA 

W KATOWICACH 

WOOŚ.4233.4.2013.EJ.15 

z 7 lutego 2014 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 2013 r., poz. 1235 

z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 7.10.2013 r. wpłynął wniosek Pani  Marii J. Łanieckiej, reprezentującej 

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Liswarty wraz 

z dopływami w km rzeki Liswarty 30+000 ÷ 38+300, gm. Krzepice i Lipie, pow. Kłobuck, woj. śląskie”. 

Mając na uwadze, że obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko został stwierdzony w 

postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 4 listopada 2014 r. oraz, że 

pełnomocnik inwestora przekazał raport o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, 

przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

Wobec powyższego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach 

zawiadamia, że: 

1) przystępuje do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;  

2) opinię, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, będzie wydawał Państwowy 

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłobucku; 

3) w dniach od 14 lutego 2014 r. do 7 marca 2014 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 8:00 do 15:00, pokój 402a. W tym samym 

terminie można zgłaszać uwagi dotyczące przedmiotowego wniosku, w formie pisemnej, elektronicznej i 

ustnej; 

4) organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków, przed wydaniem decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach; 

5) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w tej sprawie jest 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach. Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji 

inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 143, poz. 963). 


