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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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) – zwanej dalej 
ustawą oos, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013 nr 0 poz. 267), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Katowicach, zwany dalej RDOŚ w Katowicach, zawiadamia, że na wniosek z 23 lipca 
2014 r. złożony przez Pana Mieczysława Muchy z firmy GEOKART – INTERNATIONAL 
Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Wita Stwosza 44, działającego z upoważnienia 
Wójta Gminy Lubomia, zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Syrynia - Etap I 
z odprowadzeniem ścieków do nowoprojektowanej oczyszczalni w miejscowości Syrynia”. 
Wniosek został uzupełniony przy piśmie L.Dz.G.I.-DP-1213/14 (wpływ do tut. urzędu 
4.8.2014 r.).
Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1b i ust. 6 ustawy oos, RDOŚ w Katowicach jest organem 
właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przedmiotowej 
sprawie.
Zgodnie z § 3 ust 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, 
poz. 1397 ze zm.), planowane przedsięwzięcie, zakwalifikowane jest do mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art.71 ust. 2 pkt 2 
ustawy ooś.  
W toku postępowania, zgodnie z art. 63 ustawy oos, tutejszy organ w drodze postanowienia 
stwierdzi obowiązek lub brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko dla analizowanego przedsięwzięcia, po uzyskaniu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim. Opinię, o której mowa wydaje 
się w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. 
Postanowienie o braku lub konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko wydaje się w terminie 30 dni od dnia wszczęcia postępowania w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przepisy art. 35 § 5 i art. 36 Kpa stosuje się 
odpowiednio.
W przypadku przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
następuje weryfikacja raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, uzyskanie 
wymaganych ustawą opinii, w tym opinii właściwego inspektora sanitarnego (wydanej 
w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów) oraz zapewnienie 21-dniowego udziału 
społeczeństwa w postępowaniu.  
Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 10 § 1. Kpa 
tut. organ obowiązany jest umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów 
i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 
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Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać uwagi i zastrzeżenia w siedzibie 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 22, pokój 405 
w godz. 8:00 do 15:00. Termin zapoznania się z aktami sprawy w siedzibie RDOŚ 
w Katowicach należy wcześniej uzgodnić pod numerem telefonu 32 42 06 816. 
Na podstawie art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego strony oraz ich 
przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej  
o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pism pod 
dotychczasowy adres ma skutek prawny.

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


