
OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA

OCHRONY ŚRODOWISKA 
W KATOWICACH

znak: WOOŚ.4201.3.2013.AS2 
z 16 maja 2014 roku

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach informuje: 

1) na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz 
art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2013, poz. 267 ze zm.), 
strony postępowania, że 14 maja 2014 r. została wydana decyzja zmieniająca decyzję 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 18 grudnia 2008r. znak 
RDOŚ-24-WOOŚ/66130/33/08/BM. Przedmiotowa decyzja określa środowiskowe 
uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa linii kolejowej 
E30 na odcinku Zabrze - Katowice - Kraków, odcinek Jaworzno Szczakowa – granica
województwa śląskiego/małopolskiego (km 19,500 – 24,093 linii nr 133), w zakresie 
układu torowego i drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, w ramach projektu:
„Modernizacja linii kolejowej E30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków. POIiŚ 
7.1-11.1. Przetarg Nr 1 - Modernizacja odcinków: Jaworzno Szczakowa – Trzebinia (km
15,810 - 29,110 linii nr 133); Jaworzno Szczakowa - Sosnowiec Jęzor (km 0,000 - 6,847 
linii nr 134) oraz Przetarg Nr 4 - Sygnalizacja dla obszaru: LCS Jaworzno Szczakowa,
LCS Trzebinia, LCS Kraków Mydlniki (km 0,000 – 6,847 linii nr 134 oraz km 15,810 –
67,636 linii nr 133)”.

Od ww. decyzji służy odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  
w Warszawie za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  
w Katowicach, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia poprzez obwieszczenie.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego 
ogłoszenia. 

2) na podstawie art. 85 ust. 3 cytowanej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko, wszystkich zainteresowanych, o możliwości zapoznania 
się z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym opinią Śląskiego 
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. 

Materiały dot. przedmiotowego postępowania znajdują się w Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Katowicach, Katowice, ul. Dąbrowskiego 22, pokój 402, z ich 
treścią można się zapoznać w godzinach 800-1500, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod
nr tel. 32 4206804.


