
OBWIESZCZENIE

REGIONALNEGO DYREKTORA

OCHRONY ŚRODOWISKA  

W KATOWICACH

WOOŚ.4210.16.2013.AM.46 
z 24 listopada 2014r.

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust.1 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 (Dz. U. z 2013r., poz. 
1235 ze zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach ponownie 
zawiadamia, że 24 września 2013r. po przedłożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko 
dla przedsięwzięcia pn.: „Gazociąg Skoczów - Komorowice - Oświęcim- wykonanie prac 
planistycznych”, podjęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko złożono obszerne uzupełnienia i wyjaśnienia.

Wobec powyższego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach podaje 
do publicznej wiadomości, co następuje: 

1) przystępuję do przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, 

2) toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
realizacji przedsięwzięcia pn.: „Gazociąg Skoczów - Komorowice - Oświęcim- 
wykonanie prac planistycznych”, wszczęte 22 kwietnia 2013r. na wniosek Pana Tomasza 
Matera, reprezentującego MGGP S. A. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Kaczkowskiego 6, 
działającego w imieniu GAZ-SYSTEM S.A., Oddział w Świerklanach, 

3) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach będzie wydawał Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Katowicach, 

4) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zostanie wydana po zaopiniowaniu i 
uzgodnieniu przez:

 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej (opinia 
pozytywna w rozumieniu art. 78 ust. 4 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 (Dz. U.  
z 2013r., poz. 1235 ze zm.),

 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie (opinia 
pozytywna
z 30.10.2013r., znak ONS ZNS 524/8/13, utrzymana pismem
z 12.11.2014r.),

 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu, (opinia 
pozytywna
z 12.11.2014r., znak PSE-ONNZ-420-121-1/14/4437),

 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie (stanowisko  
z 5.06.2014r., znak OO.4242.100.2013.ASu),
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5) w dniach od 27 listopada 2014r. do 18 grudnia 2014r. każdy może zapoznać się  
z wnioskiem, raportem oraz innymi dokumentami zebranymi w przedmiotowej sprawie,
w tym uzupełnieniami do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 
Dokumenty znajdują się do wglądu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 22, pokój 404, w godzinach 8:00 do 15:00. 
W tym samym terminie można zgłaszać uwagi dotyczące przedmiotowego wniosku na 
adres:

    Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach 
     40-032 Katowice, ul. Dąbrowskiego 22 

 Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustanie do protokołu lub za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

6) organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Katowicach. 


