
 

 

 

 

OBWIESZCZENIE 

REGIONALNEGO DYREKTORA 

OCHRONY ŚRODOWISKA 

W KATOWICACH 
 

WOOŚ.4201.2.2013.KC.19 

z 25 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) zawiadamia, że w dniu 

13 sierpnia 2013r. wpłynął wniosek pani Marty Agaty Wronka -Tomulewicz reprezentującej 

Polskie Koleje Państwowe Polskie Linie Kolejowe S.A., o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja i rozbudowa 

Katowickiego Węzła Kolejowego”. 

 

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

stwierdzony w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach 

z 6 listopada 2013 . 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 

Śląski Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach, Małopolski Wojewódzki Inspektor 

Sanitarny w Krakowie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie Koźlu 

oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich; 

3) w dniach od 10 marca do 31 marca 2014r. 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 403, po uprzednim ustaleniu terminu pod nr tel. 32 42-06-808. 

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 2013 r., poz. 1235). 

 


