
OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA

OCHRONY ŚRODOWISKA  
W KATOWICACH

WOOŚ.4210.16.2013.AM.28 
z 3 kwietnia 2014r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, działając na podstawie art. 36 ustawy z 
dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267) 
zawiadamia, że wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 
pn. „Gazociąg Skoczów – Komorowice – Oświęcim – wykonanie prac planistycznych”, złożony 22 
kwietnia 2013r. przez Pana Tomasza Matera, reprezentującego MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie 
przy ul. Kaczkowskiego 6, działający na podstawie pełnomocnictwa Operatora Gazociągów 
Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, Oddział w Świerklanach ul. 
Wodzisławska 54, nie będzie rozpatrzony w terminie określonym w piśmie z 29 listopada 2013r., znak 
WOOŚ.4210.16.2013.AM.19, z uwagi na konieczność: 

1) przeanalizowania dodatkowych materiałów  w sprawie (uzupełnienie z 18.12.2013r., 
3.03.2014r. i 1.04.2014r.),

2) uzyskania stanowiska Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Krakowie, w trybie art. 
75 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2013r. o udostępnianiu informacji o środowisku  
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm), oraz opinii Organów Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej, zgodnie z art. 77 ust 1 pkt 2 ww. ustawy, w związku z uzyskanymi uzupełnieniami 
do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, 

3) przeprowadzenia udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji, zgodnie z art. 33 ww. 
ustawy,

4) przeprowadzenia zakończenia postępowania dowodowego w sprawie, zgodnie z art. 10 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2013r., poz. 
267), przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. 
„Gazociąg Skoczów – Komorowice – Oświęcim – wykonanie prac planistycznych”, 

jednocześnie biorąc pod uwagę, iż zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2013r., poz. 267) oraz 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 2013r., poz. 1235 ze 
zm.), wszystkie zawiadomienia stron postępowania dokonywane są przez obwieszczenie, wyznacza 
się nowy termin, zajęcia stanowiska przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  
w Katowicach, na 30 lipca 2014r.

Zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego 
ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.  

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  
w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 22, pokój 404, w godzinach 8.00 – 15.00, po uprzednim 
telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. (32) 4206 813.


