
 

 

 
 

 
OBWIESZCZENIE 

REGIONALNEGO DYREKTORA 

OCHRONY ŚRODOWISKA 

W KATOWICACH 
 

WOOŚ.4200.12.2011.KC.31 

z 28 lutego 2014 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 2013 r., poz. 1235), w związku z art. 49 

ustawy z 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 

z 2013r., poz. 267), zawiadamia strony postępowania; 

 art. 38 ww. ustawy, zawiadamia społeczeństwo, 

 

o wydanej 26 lutego 2014 r. znak: WOOŚ.4200.12.2011.KC.30, na wniosek pana Marka 

Nycha działającego z pełnomocnictwa Zarządu Województwa Śląskiego, decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Stworzenie połączenia DTŚ 

z Dąbrową Górniczą – etap I połączenie DTŚ w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią 

w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich”. 
 

Od niniejszej 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 decyzji. 

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

publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. 

Strony mogą zapoznać się z treścią powyżej decyzji w siedzibie Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 22, pokój 403, od poniedziałku do 

piątku w godzinach 8:00 - 15:00, po uprzednim ustaleniu terminu pod nr tel. 32 42-06-808. 

 

Społeczeństwu treść ww. decyzji oraz dokumentacja sprawy udostępniana jest zgodnie 
z zasadami zawartymi w Dziale II (pt. Udostępnianie informacji o środowisku i jego 

ochronie) 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). 

 

Informacje o podjętej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych 

o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym przez 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach. 

 


